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Jovens

Sem

Fronteiras

20 anos Solidários na Missão

Encontro com a História
Por Tony Neves

Os

*

jovens sempre estiveram no centro das preocupações da

animação

missionária

Quando

espiritana.

a

Liga

Acção Missionária (LIAM) nasceu, em

Intensificadora da

1937, apostou muito forte na pastoral juvenil, dando-lhe

um

cunho missionário. No início dos anos 70, tiveram lugar as
então chamadas «caminhadas heróicas», a «Juventude
Missionária» e os «Cursos

em

Ad Gentes».

Foi este protagonismo

LIAM, que conduziu
à fundação dos Jovens Sem Fronteiras em 1983 pelo P.
Firmino Cachada, a quem o Provincial dos Espiritanos
dos jovens,

muitas das iniciativas da

confiara a animação missionária dos jovens, a partir de Lisboa.

O

Arlindo

P.

António

Amaro

Farias

lançou o movimento

no Porto

e

Clamart, periferia de Paris.

em

Braga, o P.

o P. José Manuel Sabença em
Ao longo do tempo, foram

Tomé

surgindo grupos JSF

em Cabo

Angola,

«Pontes» coordenadas pelo P. Firmino

a partir das

Verde,

S.

Príncipe e

e

Cachada. Estes grupos JSF fora de Portugal estão Hgados aos
Espiritanos que

Em

1998, os

ali

trabalham.

JSF celebraram 15 anos de vida no

Nacional, realizado na Praia das Maçãs,

em

X

Sintra.

Encontro

Foi tempo

de recordar o passado, olhar o presente e projectar caminhos

de

um

futuro que está nas raízes.

Em

pleno Jubileu dos 300

O

anos dos Espiritanos, os JSF celebraram 20 anos de Missão.
carisma, a espiritualidade e a história são marcos decisivos,

pontos de referência obrigatórios.

Encontros Nacionais

A
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Praia das
Raízes

Maçãs

e

(Sintra) acolheu

Regionais
o

X Encontro Nacional

em

1988.

Numa

exposição fotográfica, intitulada Expo87-98 -

Mares navegados de Barcelos a Sintra, mostraram-se imagens
dos Encontros de Barcelos (87), Ilha da Azambuja (88,89,91 e
95),Penha-Guimarães (90), Foz do Neiva-Viana do Castelo
(92), Colégio do Sardâo - V.N. Gaia (96) e Ribeira do Fárrio
Seminário do Fraião acolheu o Nacional 99 e
Ourém (97).
norte
o Seminário da Torre d'Aguilha (Cascais) o de 2000.
recebeu os JSF para os Nacionais de 2001 (Paróquia de Fiães Santa Maria da Feira) e de 2002 (Paróquia de Carvalhal Barcelos). Em contexto de Jubileu, pelos 20 anos do
Movimento, o Encontro Nacional 2003 realizou-se no
Nacional 2004
Seminário da Torre d'Aguilha, em Cascais.
realizou-se no Mosteiro beneditino de Singeverga, em S. Tirso
e o de 2005 realiza-se em S. Cristóvão de Selho, em Guimarães.
Com um tema e um lema alusivos ao que de mais importante
a Igreja está a viver, estes Nacionais JSF são o único momento
do ano em que todos, de norte a sul, se encontram para
celebrar, rezar, partilhar, aprofundar conhecimentos e
experiências, avaliar, programar e confraternizar.
Os Encontros Regionais apostam mais na formação e, ao
longo dos primeiros 20 anos de vida do Movimento, tiveram um
papel muito importante para as regiões de Braga, Porto e Lisboa.
Os JSF começaram a participar no Encontro de
Coordenadores da Animação Missionária Espiritana (GAME)

O

O

O

desde a sua 2^ edição,

em

1997. Participam, desde 2004,

Conselho da Animação Missionária da

no

família espiritana.

Retiros

O

crescimento interior e a dimensão da Fé nunca poderão

ou atirados para um segundo lugar. Por isso, as
começam-se e terminam-se a rezar, os grupos
organizam vigílias e, nos tempos Htúrgicos fortes, criam
ser descurados

reuniões

A

Missão está sempre presente na Palavra
nos testemunhos que se chamam ou
recordam, nas petições que se fazem, nos compromissos que
os membros do grupo têm.

espaços de oração.

de Deus que se

lê,

Missão no Planeta Jovem
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o

Retiro deve, contudo, ter lugar cativo na agenda de cada

uma

JSF,

Em

vez por ano.

geral, é

na Quaresma que escuta o

até ao deserto, até à Fonte,

beber

espiritualidade, carregar baterias, fazer a experiência de

Deus

convite de Cristo para se

ir

Nos

primeiros 20 anos da história dos JSF, os
Retiros, de norte a sul, têm sido dos pratos fortes para

na oração.

enfrentar a caminhada do dia-a-dia.

O

Centro Espírito Santo
no calendário

1997, integrou

Missão (CESM), criado

em

anual, todos os Retiros dos

JSF

e

(Braga, Porto e Lisboa).

Encontros de Animadores

O I Encontro Nacional de Animadores

teve lugar

em

1990.

Nasceu da convicção de que todos (as) quantos são eleitos
para coordenar os grupos paroquiais JSF precisam de uma
formação

especial,

de grupos. Eles e

numa

perspectiva de Hderança e dinâmicas

elas,

mais que os outros, necessitam de

conhecer a espiritualidade e o carisma espiritano. Estes
Encontros (também estendidos aos Vice-Animadores) têm
jogado um papel vital no bom funcionamento dos grupos,
durante o ano de pastoral. Aqui se apresentam os programas
anuais,

partilham

se

injecção

listas,

de confiança

e

actividades

e

preocupações.

A

de coragem para enfrentar as

dificuldades a surgir durante o ano

também tem

lugar neste

Encontro.
Sintonia

com

a Igreja local

grupos de JSF são paroquiais. A inserção na Igreja local é
ponto de honra, faz parte da essência e do carisma do

Os

um

Movimento. Por

isso,

todos os jovens se integram

e

se

comunidades paroquiais. O pároco é
sempre o animador espiritual n°l do Grupo. Ele deve aprovar
o programa de actividades e deve acompanhar a sua realização.

empenham

A

nas

sintonia

suas

com

a Igreja local está

que muitos JSF desempenham
12

•

Raízes

a nível

bem

patente nos cargos

da Pastoral da paróquia,

do arciprestado/vigararia e da Diocese. No âmbito nacional, os
JSF deram uma colaboração muito grande na execução dos
Fátima Jovem desde 1994, que tiveram lugar em Fátima. O
mesmo compromisso esteve bem patente nos «Fórum
Ecuménico Jovem», realizados em Leiria (1999), Lisboa

Nova de Gaia (2001), Coimbra (2002), Aveiro
Santarém (2004).

(2000), Vila

(2003) e

Reuniões

A

/

Aposta Formativa

formação integral (humana

todas as vertentes de

uma

e cristã) é

pastoral Juvenil.

uma prioridade de
Os JSF não fogem

Nas reuniões semanais,

a formação deve ocupar, pelo
menos, dois terços do tempo. Trata-se de educar para os
valores humanos, educar para a Fé e, dentro desta, para a
dimensão missionária da Igreja. Têm sido orientados muitos
cursos ou sessões sobre os mais variados temas, no âmbito dos
valores e numa linha de Fé. Nesta mesma linha se pode situar
o Seminário sobre Direitos Humanos que teve lugar na
Universidade Católica (Lisboa) por ocasião do 10°
Aniversário JSF. E muitos Colóquios têm sido organizados
por diversos grupos, nas várias regiões do país.
Foi no Encontro Nacional de Animadores, reahzado na
Torre d'Aguilha, em 2002, que se lançou a Primeira parte do
Caderno de Temas para as Reuniões dos Grupos JSF, da
autoria da Fátima Monteiro. A 2^ parte foi lançada no
Encontro Nacional de Animadores, em Fátima, em 2003.
à regra.

Férias Missionárias

Em

um

grupo de JSF

Caio (Guiné-Bissau) para
Cabo Verde foi o
campo escolhido para a missão seguinte a que se deu o nome
Ponte 92. S.Tomé e Príncipe acolheria a Ponte 94, enquanto os
JSF da região Braga foram trabalhar para a Guiné-Bissau. No
ano seguinte, houve, em simultâneo, duas experiências: S.
Tomé e Cabo Verde (Ponte 95). Os JSF da Região Braga
1988,

ajudar a construir a Escola

foi até

Sem

Fronteiras.

Missão no Planeta Jovem
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uma nova

fizeram

em

experiência de Verão, desta feita

S.

Lourenço dos Órgãos (Cabo Verde) para ajudar a construir a
Padaria da Solidariedade. A Ponte 96 foi em Malanje (Angola),
a 97 foi no Huambo, a 99 em Caió-Tubebe (Guiné-Bissau). a
2000 em Netia (Moçambique), a 2001 em S. Tomé e a 2002 na
Calheta de S. Miguel (Cabo Verde). Em plena celebração dos
20 anos, a Ponte 2003 foi «construída» em Kalandula, Malanje,
em Angola. A Missão Católica dos Dembos, Diocese de
Luanda, acolheu a Ponte 2004 e 2005 marcou a abertura à
América Latina, com a Ponte reaHzada em S. Cristóvão de
Cabo Frio, no Brasil.

A

missionárias

experiências

estas

«lá

fora»,

juntaram-se

muitas outras «cá dentro». As Semanas Missionárias

e

as

Semanas Comunitárias congregaram JSF sem actividades
em diversas dioceses. Foi tempo de testemunho,

organizadas

de partilha, de oração, de vida comunitária,

como

diversas

em

situações tão

são paróquias de Bragança, Viana, Lamego,

Aveiro ou Beja. O número de JSF que participam nas
Semanas Missionárias vai aumentando de ano para ano. Por
isso, em 2002, 2003, 2004 e 2005 foram organizadas quatro
Semanas no mês de Agosto.
Leiria,

A

partir de 2001, os

Campos

JSF iniciaram

a sua participação

de recuperação de toxicodependentes e integraram-se
todas as iniciativas promovidas pela Equipa Ecuménica

(Fóruns,

Campo

No Ano

realizaram a

em

Jovem

de Trabalho no Telhai, Peregrinação a Taizé).

da Juventude (1985), os JSF
Peregrinação Missionária, a pé, a Fátima. A II

Internacional
I

IV em 1993.
celebração das Jornadas Mundiais da Juventude, com o

teve lugar

A

nos

de Trabalho de Aranda dei Duero (Espanha), na casa

em

1987, a III

Papa João Paulo

II,

em

1990

e a

levou a Santiago de Compostela,

em

1989,

dezenas de JSF que foram convidados a trabalhar nas equipas
de acolhimento. Foi igualmente forte a participação de JSF de
todas as regiões nas Jornadas Mundiais da Juventude que

em Roma (2000) e em Colónia
que o Papa fez a Portugal também foi
muito participada pelos JSF, sobretudo a celebração no
tiveram lugar
(2005).
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em

Paris (1997),

2^ Visita

mesmo

Estádio do Restelo (Lisboa), o

Cultura

A

e

se diga

da

Fátima,

3^, a

Maio de 2000.

para beatificar os Pastorinhos, a 13 de

Missão

Aula Magna da Reitoria da Universidade Clássica de

Lisboa acolheu os quatro festivais da Canção Missionária

um

marco histórico de que ficaram
discos e cassetes para comprovar a qualidade do evento. Em
colaboração com a Comissão dos Cinco Séculos de
Evangelização e Encontro de Culturas, os JSF empenharam-se
na reahzação do Festival Cultura e Missão (Junho 1990) que
teve lugar junto à Torre de Belém (Lisboa). Como balanço foi
(1986, 87, 88 e 91). São

escrito: ''Mais de cinco

de

música;

mil jovens e adolescentes;

«Despertar ao Vivo» (RR);
convívio no Tejo;
portuguesa;

uma

missionários;

com-

entrevistas

uma marcha

um festival

de folclore

A

formação

obra

e culturas

se

pode

ficar

Solidariedade

por aqui,

Os

Fundo de Apoio

em

um

a Igreja

desafio

a

grupo

mãos

também apoiaram

do Terceiro
diversos

sobretudo na Guiné-Bissau
Solidariedade).

Para

rifas,

e

os

tal,

feiras

à
ir

sem

no

projectos

Em

Braga, os

missionários,

em Cabo Verde

(Padaria da

organizaram

grupos

o
que

início

Mundo (FAITM)

de artesanato....

«jantar africano», «concerto

resposta

exigir

Lisboa, lançaram logo

aderiu ao Serviço Espiritano de Solidariedade.

quermesses,

um

é preciso lançar

que os missionários lançam de

apelos

de fronteiras são

adequada. Assim, os JSF,

JSF

de expressão

o que estiver ao alcance para que a Missão possa

para a frente.
situações

luminosa; passeios de

para a caminhada de

é prioritária

Mas não

e fazer

concertos

Eucaristia solene junto da Torre de Belém'\

Campanhas de

juvenil.

três

um programa

Iniciativas

festas,

como

fronteiras», «chá missionário»,

«bacalhau pela missão», «janeiras soHdárias», «sarau cultural»,

«sopa missionária», «teatro pela missão»
imaginário

sem

fronteiras.

Uma Missão

...

já

fazem parte do

criativa e solidária.

Missão no Planeta Jovem •
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Sol

Como

Sem

Fronteiras

a sociedade avança e

urgente fundar

não

pode

se

ficar

para

trás, era

uma Organização Não-Governamental

para o
Desenvolvimento (ONGD) para ajudar os JSF a ir mais longe
no domínio da solidariedade e da cooperação com a Igreja
missionária. A Associação Sol Sem Fronteiras (Solsef)
nasceu, a 1 de Novembro de 1993, para dar aos trabalhos do
Movimento (e de outras pessoas que se quisessem associar)

uma

cobertura jurídica apropriada.

Nos

princípios de Solsef

sublinha-se a sua inspiração cristã e a prioridade que se dá à
Igreja

missionária,

na escolha de projectos de apoio ao

um

desenvolvimento. Pode dizer-se que esta organização é

complemento dos JSF, permitindo-lhes permanecer como
Movimento Missionário mas, ao mesmo tempo, partilhar com
a

sociedade

ideais

civil

e,

sobretudo,

com

outros jovens, os seus

de fraternidade, traduzidos na solidariedade

e

na

cooperação.
Solsef aposta na reaUzação de várias campanhas públicas com
o objectivo de arranjar meios financeiros para apoiar diversos
projectos na área da educação, da saúde e da ajuda humanitária:
a Escola

Sem

Emergência

Fronteiras de Caio (Guiné-Bissau), Ajuda de

Guiné-Bissau após a guerra de 1998, Escola

à

Arquidiocesana do Lubango (Angola), o Centro de Apoio à
Infância de Ribeira

Afonso

(S.

Tomé

e Príncipe).

A Campanha

Jubilar da Família Espiritana foi a construção e funcionamento

de Escolinhas no norte de
Solsef.

Na

inaugurada

em 2002

e a

Humpata (Lubango),
das Meninas de
alto

e foi

S.

coordenada por

José,

em

Bajob, foi

construção do Liceu de Calequisse está

praticamente concluída.

Ponto

Moçambique

Guiné-Bissau, a Escola de

Em

2003, foi lançado o Projecto da

de apoio à mulher

e,

em 2005,

o Projecto

Rua no Huambo.

da celebração do 5° aniversário de Sol

Fronteiras foi a realização de

um

Sem

Colóquio na Universidade

Católica (Lisboa) sobre «Solidariedade e Direitos

Humanos».

A

Novembro de 2003, Sol Sem Fronteiras celebrou os 10
anos com um colóquio reaUzado no Colégio Marista de Lisboa.
8

de
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Voluntariado Missionário

O Voluntariado Missionário Espiritano implica uma missão
menos, um ano. O Nelson Ramalhoto (JSF - Braga),

de, pelo

foi o primeiro JSF a partir em Missão. Trabalhou dois anos no
Lubango, sul de Angola. Depois dele, a Margarida Querido e a
Sandra Colaço (JSF - Portela) partiram para Malanje, no
planalto norte de Angola.
Vitor Barros (JSF - Tires) para
Caio, na Guiné Bissau, a Paula Vicente (JSF - Benfica) para
Ribeira Afonso, em S. Tomé e o Miguel Ribeiro (JSF - Monte
Abraão - Queluz) para Malanje. Os médicos Ivone Gonçalves
e Nelson Gaspar (JSF - Agualva) e a analista Isabela Ribeiro
(JSF - Guimarães) estiveram dois meses em Ribeira Afonso, S.

O

Tomé. Com os Leigos Para o Desenvolvimento, a Ana Sofia
Nunes (JSF - Portela) trabalhou dois anos em Timor, a Rita
Monteiro (JSF - Portela) esteve com os Verbitas em Monapo,
norte de Moçambique, a Sílvia Ribeiro (JSF - Tires) esteve na
Guiné (com a Fundação Evangelização e Culturas), o António
Silva (JSF - Tires) na Calheta de S. Miguel (Cabo Verde).

Hugo Rodrigues está em Itoculo (Moçambique)
em Tubebe (Guiné).
O Voluntariado também se faz aqui em Portugal, numa linha

Actualmente, o
e a Rita

Costa

de opção pelos mais pobres. Assim, a título de exemplo,

recordo a

visita

mensal dos JSF de Tires ao estabelecimento

Prisional de Tires (Cascais) e o trabalho de apoio escolar e

catequético realizado pelos JSF da Portela

Velho,

um

no Bairro do Prior

dos mais pobres das periferias de Lisboa.

Nos Encontros

Nacionais realizados

em

paróquias (Fiães da

Feira e Carvalhal de Barcelos), os participantes foram ao

encontro de instituições que apostam no apoio aos excluídos
da nossa sociedade ou participaram

em «workshops»

sobre

situações de exclusão e marginalização social.

Navegando na Net

Os JSF não passam

ao lado das novas tecnologias da

comunicação. Depois de terem ganho direito de cidadania no
Missão no Planeta Jovem
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Acção Missionaria e na revista Encontro, foram
conquistando intervenções nas Rádios e Televisões, bem como

jornal

na Agência Ecclesia e muitos títulos da imprensa escrita,
sobretudo de inspiração cristã. A «Ponte 2001», em S. Tomé,
teve direito a acompanhamento televisivo, o mesmo se diga
dos Encontro Nacionais e de Animadores.
Mas, uma das apostas de futuro tem a ver com a internet.
Assim, pode-se saber mais sobre o carisma, as iniciativas e os
projectos dos Jovens Sem Fronteiras, consultando os sites dos
Espiritanos (www.espiritanos.org) e de Sol Sem Fronteiras
(www. solsef.org). A partir de 2002, foram criados dois grupos
de partilha de informações na net, o (j-s-f@yahoo.groups.com)
e o (jsf_lisboa@yahoo.groups.com). Com estas «mailing Usts»,
os Jovens Sem Fronteiras estão mais perto uns dos outros e
mais informados, via e-mail.

A celebração dos 20 anos

(2003)

A

Foz do Arelho (Caldas da Rainha) deu à luz, em 1983, o
primeiro grupo paroquial de Jovens Sem Fronteiras. Foi o
começo de um sonho que, vinte anos depois, se tornou já
realidade do Minho ao Algarve, de Angola a Cabo Verde, de
França a S. Tomé e Príncipe. Foi na Foz do Arelho que as
'jovens sem fronteiras' de há 20 anos contaram aos actuais a
Missão que lhes corre ainda nas veias. Foi na manhã do dia 5
de Setembro, durante a Eucaristia de Acção de Graças que

encheu de
foi

apenas

com

festa a Igreja Paroquial. Este

um

momento

celebrativo

de muitos que se realizaram ao longo de 2003,

relevo particular para o 'Especial

JSF - 20 anos' que

decorreu de 31 de Agosto a 7 de Setembro.

O testemunho dos 'anciãos'
O

dia 31

de Agosto, no Seminário da Torre d'Aguilha

ponto de encontro para seis dezenas de 'antigos'
Jovens Sem Fronteiras. A presença do fundador, o P. Firmino
(Cascais) foi

Cachada, actualmente a trabalhar
18
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em

Bruxelas, foi

um bom

pretexto para
raízes,

um

um

encontro

com

sã confraternização.

a história,

um

regresso às

A partilha feita pelo Paulo Vaz,

primeiro Presidente Nacional, questionou o caminho feito
abriu

um debate

sobre caminhos a abrir

e a palmilhar,

e

rasgando

novos compromissos de Missão sem fronteiras. A boa notícia
que todos receberam estava impressa: os Estatutos dos JSF
foram aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa a 24
de Junho de 2003.

Em

Braga, o Encontro

dia 4 de Setembro,

com

os mais antigos foi na noite do

no Seminário do

Fraião.

O Porto escolheria

o 28 de Setembro.

Missão nas fronteiras

sem estar longe dos que
que tem norteado os JSF. Para dar
corpo a este ideal, um grupo esteve em Kalandula (Angola) e
dois outros estiveram em Alvalade do Sado e Baleizão (Beja)
durante o mês de Agosto.
Durante o 'Especial JSF 20 anos'. Braga apostou na casa de
'Estar perto dos que estão longe

estão perto' é

uma

frase

João de Deus (Barcelos) e nas Paróquias de Gominhães
(Guimarães) e Carvalhal (Barcelos).
Porto apostou nos

S.

O

idosos das Irmãzinhas dos Pobres, nas crianças da

numa

Obra do

P.

Ramalde. Lisboa foi
até Ermidas do Sado (Beja) ao encontro dos idosos e das
Gil (Feira) e

Vigília na Paróquia de

crianças.

Na quinta-feira, dia 5, todos os caminhos foram dar à Ribeira
do Fárrio (Ourém) onde teve lugar o I Encontro Nacional em
contexto paroquial. Depois da celebração da Eucaristia, o
grupo rumou até ao Caneiro (Ourém) onde a comunidade
local os esperava. Ali almoçaram e dali foram enviados em
peregrinação a pé até Fátima.
J
A presidência do Terço das 21h30 marcou este

dia.

De

Fátima, os JSF partiram para o Seminário da Torre
d'Aguilha, em Cascais, passando pela Foz do Arelho.

Missão no Planeta Jovem
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201 JSF no Nacional 2003

um

Foi

O

ultrapassou-se a barreira dos 200!
Seminário da Torre d'Aguilha conseguiu 'acantonar' esta
multidão que partilhou experiências, rezou, reflectiu, escutou
e divertiu-se muito.
record,

Os JSF foram

confrontados com onze workshops sobre a
masculino e no feminino), a imigração, a
solidariedade e o desenvolvimento, o voluntariado, a pastoral

Missão

(no

prisional, a ajuda humanitária e os direitos

humanos,

a

animação

em Portugal, o trabalho com deficientes de
Momento alto foi a partilha da jornaUsta

missionária da Igreja

foro psiquiátrico.

Laurinda Alves, directora da Revista XIS

Rádio Renascença. Apelou
Referiu o

próprios.

conversão,

pequenos

'mais

apostando

e possíveis'

nos

à

confiança

e

melhor'

comentadora na

e

em Deus e em
como objectivo

propósitos

de

vida:

si

de

'poucos,

contra os grandes pecados: 'desânimo,

desalento e desespero'. Elogiou o papel das minorias, dos

remadores contra a maré porque

as

massas são sempre

acríticas.

Na manhã

de domingo, o P. José Manuel Sabença, Superior
Provincial dos Espiritanos, apontou alguns caminhos de
futuro aos JSF. Ligado ao
P.

Movimento desde

José Manuel apresentou 20 razões (todas

email!)...

para olhar

com

Festival da

O
Sem

momento com

a

primeira hora, o

com esquema

Canção Sem Fronteiras

mais vibração

foi

o

I

Festival da

Fronteiras realizado no salão Paroquial de

de Rana (Cascais).

de

confiança o futuro.

Foram nove

as

S.

Canção

Domingos

canções concorrentes.

A

apresentação, sempre muito animada, esteve a cargo da Marta

Ventura
júri foi

e

do Carlos Duarte Bastos, da Rádio Renascença, e o
Manuel Durães Barbosa, director das

presidido pelo P.

Obras Missionárias Pontifícias.
A Canção vencedora foi 'Servir é viver', dos JSF de Braga, que
também ganharam o prémio da melhor interpretação. O 2° lugar
foi para os JSF de Benfica com a canção 'Sol na Missão' e o 3°
20
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coube aos JSF de Tires que cantaram:
letra foi para a

No

'Brilha

o

Sol...'.

A melhor

dos JSF de Benfica.
espaço de dança que galvanizou a

canção 'Missão

é Festa'

houve um
proporcionado
pelos JSF que fizeram
sala cheia,
Angola e as semanas missionárias no Alentejo.
intervalo,

a

Ponte

em

O envio em Missão
A

Eucaristia de encerramento foi

uma

Festa da Missão. Ali

juntaram aos 201 JSF muitos dos 'antigos' que participaram
no encontro do domingo anterior. No ofertório, cada grupo
se

de campo entregou

um

símbolo de compromisso.

Na acção

de

graças, coube aos mais velhos agradecer estes vinte anos de
Missão sem fronteiras.
Na hora de partir, lia-se nos rostos a alegria de regressar às
suas terras de origem onde a Missão continua como urgência.
Como dizia o P. José Manuel Sabença: Por mil e uma razões,
creio poder dizer que JSF não é nem nunca será Jovens Sem
Futuro, mas sim Jovens Sempre Forte porque animado, e
'

fortalecido, pela luz de Cristo'.

Jovens

De

Sem

Fronteiras,

uma

história ainda

pequeno passo. A
deste Movimento Missionário ainda está no começo,

1983 até hoje, apenas se deu

história

no começo

as primeiras páginas só

um

agora estão a ser escritas.

Os

Estatutos

foram aprovados, pela Coordenação Nacional a 6 de Fevereiro
de 2000 e pela Conferência Episcopal Portuguesa a 24 de

Junho de 2003.

E um

projecto de

fé,

de caminhada

em

grupo, de missão, de

um ramo

que entronca numa velha árvore de
300 anos: a Congregação do Espírito Santo, fundada em 1703.
Os JSF têm consciência de que o futuro está nas raízes e, por
isso, vão continuar a beber da espiritualidade espiritana.
solidariedade...

i

Tony Neves,

espiritano, Coordenador Nacional dos JSF,
Coordenador de Projectos de Sol Sem Fronteiras,
membro do Conselho Nacional de Pastoral Juvenil e da Equipa Ecuménica Jovem.
*
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Era uma vez...
os Jovens Sem Fronteiras
Por Firmino Cachada*

Os

A

primeiros passos

o meu forte. Sempre gostei de olhar mais
para o futuro do que para o passado. Mesmo assim, vou tentar
lembrar-me daquilo que foram os primeiros anos dos JSF.

memória não

Quando em

é

fins

sociologia,

em

Provincial,

P.

de 1982, acabada a minha Hcenciatura

Estrasburgo,

Durães,

para

fui

convidado

me

envolver

na

missionária da juventude, não imaginava muito

em

então

pelo

animação

bem por onde

começar.

Em

31 de Janeiro de 1983,

no então Centro de Animação

em

Missionária espiritana do Bairro de Santa Cruz,

um pequeno

reuniu-se

que eu conhecia das
era

um

aniversário

"antecipada" (houve

Pode

um

grupo de jovens

e alguns

festas missionárias da
e,

ao

quem

LIAM.

mesmo tempo,

a

começou.

A

grupo jovem de animação missionária

jovens,

O pretexto

inauguração

dissesse "selvagem"...)

dizer-se que foi aí que tudo

Benfica,

menos

do Centro.
formar

ideia de
foi

aceite

com

entusiasmo.

O

nome

"Jovens Sem Fronteiras" inspirou-se na
"Médicos Sem Fronteiras", uma organização
internacional que eu já conhecia da minha estadia em França.
Pode considerar-se que este foi o grupo fundador dos JSF em
Portugal. É justo recordar os nomes: Eduarda Barata (segundo
prémio do festival da Canção da RTP) e José Marques, da
Damaia, Maria do Carmo, Manuela Vaz e Fernanda do grupo
de Maria Imaculada, Lisboa, José Garcia (Mike) e Manuel
Bento, de Lisboa, para além de mim próprio. Deram um grande
apoio a este grupo o Irmão Custódio e o P. Ernesto Neiva.
de

existência dos
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o

projecto deste grupo inicial incluía a animação das festas

missionárias organizadas pela

LIAM, mas também

de animação missionária dos jovens. Foi durante

iniciativas

um

fim de

semana de animação missionária dos jovens do Cartaxo, por
exemplo, que o hino JSF foi pela primeira vez "ensaiado".
outro fim de semana de animação missionária com

Um

em

jovens da

Foz do Arelho

Maio de

1983, havia de deixar sementes que depressa iam

germinar

grupo

e

dar

inicial.

inserido

e das

Caldas da Rainha,

fins

de

uma nova dimensão ao projecto missionário do
nasceria, com efeito, o primeiro grupo JSF

Aqui

numa

igreja local.

Propostas feitas aos jovens

No

início,

um

não imaginei que estivesse para nascer

verdadeiro Movimento. Julgo que as coisas foram acontecendo

porque tinham que acontecer. Ou, para ser mais correcto,
porque o Espírito Santo estava por detrás a empurrar.
O ponto de partida era a vivência, o aprofundamento e o
testemunho da Fé pessoal e colectiva em Jesus Cristo. Nada de

novo em

O

relação a qualquer projecto de pastoral juvenil.

que talvez poderia ser um pouco novo - mas também se
trata de um valor fundamental do Evangelho que é proposto a
qualquer cristão - foi o acento colocado na vivência da
fraternidade. Uma fraternidade baseada na Fé, claro está. Por

isso mesmo, uma fraternidade sem barreiras nem fronteiras.
Aos jovens propunha-se que fossem abertos uns aos outros,

que fossem amigos uns dos outros e que estendessem essa
amizade, quanto possível, aos jovens de outras latitudes e aos

homens de todas

No

as raças e continentes.

caderno de animação estava escrito:

"O

projecto da

fraternidade entre os homens deve começar por ser vivido entre
os próprios jovens''

e

ainda

''Os

Jovens Sem Fronteiras

consideram seus irmãos todos os outros jovens do mundo''.

Tudo

muito simples, afinal.
problema estava em traduzir isso na prática. Recordo-me
que, depois de algumas reuniões de reflexão com o grupo

O
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um ou outro elemento se mostrou insatisfeito e me
Muito bem, mas a gente quer é coisas práticas! Como
que, na prática, podemos ser irmãos dos jovens ao longe ou

fundador,
disse:
é

-

ajudar os povos de outras latitudes que precisam da nossa

ajuda?

Ou

como

seja,

transformar

em

fraternidade

a

solidariedade?

Na

altura,

eu próprio não tinha grande prática nesta área da

solidariedade

sem

fronteiras,

ajudasse a traduzir

ao longe". Mas,

nem

no concreto

a

havia

uma

estrutura que

vontade dos jovens de "amar

como quem procura sempre

alcança...

as

oportunidades acabariam por aparecer quase naturalmente.

Caminhos palmilhados

Como já disse, as coisas foram acontecendo um pouco por si
mesmas. Bastante depressa, aliás, o que tornava difícil um
acompanhamento próximo dos grupos que iam nascendo.
O aparecimento do grupo da Foz do Arelho foi um
acontecimento providencial e inspirador. Ainda deve existir
nos arquivos dos JSF uma carta escrita a lápis pela Sandra
Conde, das Caldas da Rainha, mas ligada aos jovens da Foz do
Arelho. Não passavam de meia dúzia de adolescentes, na
altura, mas queriam fazer qualquer coisa de útil. E acabariam
por fazer muito mais do que imaginavam!
A seguir à Foz do Arelho tudo aconteceu muito depressa:
Cartaxo, Vila Franca de Xira, Miratejo, Barreiro, Rio Maior,
Restelo, Benfica, Tires, Cacém... e por aí fora. O primeiro
encontro inter-regional de grupos

Outubro de

1984, reuniu

em

e

jovens JSF,

Lisboa, na sede da

centena de jovens, originários de 4 continentes
diferentes! Verdadeiramente

"sem

em

1

de

LIAM, uma
e

10 países

fronteiras".

grupos
já
desapareceram, a começar pelo grupo fundador, gradualmente
reduzido por diversas razões. Mas, entretanto, apareceram
outros grupos noutras latitudes, não apenas em Portugal, mas
também em França e em vários países lusófonos.
Penso que um dos segredos do sucesso foi a pedagogia
Infelizmente,

24

•

Raízes

alguns

desses

primeiros

adoptada e o acento colocado, desde o
João Paulo II aos jovens, em Lisboa,

início,

em

A

evangelizadores dos vossos coetâneos''.

naquela frase de

1982: ''Jovens, sede

evangelização dos

jovens pelos próprios jovens, ou "o testemunho passando de

mão em
depressa

mão''

de facto,

foi,

começou

uma

pedagogia pastoral que

a dar os seus frutos.

apelo à criatividade e à iniciativa própria foi outra das

opções de fundo que levou a que os grupos JSF

bem

depressa

se caracterizassem pelo lema: ''todos diferentes, todos iguais".

bem

verdade que não

foi

E

o Movimento que criou os grupos

JSF, mas foram estes que criaram o Movimento.

Projectos concretizados

longo estar

Seria

a

enumerá-los.

Os

retiros, os

encontros, os

cursos, as "Pontes", os festivais, as peregrinações, as semanas

de animação missionária, os projectos levados a cabo nos
países

menos desenvolvidos

e

outro sem número de

foram outras tantas actividades
a sua generosidade e toda

em
a

iniciativas,

que os JSF mostraram toda
capacidade criativa e

sua

participativa.

Se alguma realização eu tivesse que salientar, seria

dúvida a criação da

ONGD

"Sol

Sem

Fronteiras",

qual ficou a marcar os 10 anos de existência do
^

E

difícil

1993, a

Movimento.

20 anos depois, que balanço?

muito menos qualificar todo a riqueza
Movimento JSF desde o seu nascimento.

quantificar e

representada pelo

Nem

em

sem

é a mim que me competiria fazê-lo, pois seria suspeito!
Falando dos 14 anos que estive à frente do Movimento, eu
atrever-me-ia, contudo, a salientar 3 aspectos importantes:
1 - Os inúmeros jovens que passaram pelo Movimento e
aquilo que eles deram e receberam. Precisaria aqui de várias
páginas para escrever os nomes de todos os JSF que eu recordo
e que marcaram o Movimento.
2 contributo dado pelos grupos JSF à animação das suas

O
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comunidades, das suas Igrejas diocesanas

em
3

e

da Igreja portuguesa

geral.
-

Toda

a solidariedade

sem

fronteiras vivida ao longo dos

20 anos de existência do Movimento
que, ainda hoje,

em

diversos países,

e os milhares

de pessoas

têm os olhos postos nessa

solidariedade.

Com certeza, estes são os aspectos que ainda hoje continuam
a ser a riqueza

dos JSF, cuja vida,

mesmo

ao longe, continuo

evidentemente a acompanhar de muito perto, através da revista

Encontro

e

do jornal "Acção Missionária"!

Por Firmino Cachada, Espiritano, Fundador dos JSF, actualmente em Bruxelas
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Nascimento dos JSF

em

Braga

Por Arlindo Amaro*

Uma semente lançada no Minho
Os JSF

de

Braga nasceram

dos

retiros

para

jovens,

organizados pelos Responsáveis da Animação Missionária dos
Espiritanos e das Espiritanas daquela diocese,

Responsáveis do Seminário da

com

o apoio dos

Silva.

Depois de alguns retiros neste Seminário e na Casa das Irmãs
do Fraião, começaram a realizar-se na Silva
encontros mensais para os jovens que haviam participado nos
retiros e para outros que mostravam desejo de fazer a mesma
Espiritanas

experiência.

Nestes encontros, procurava-se dar certa continuidade ao
aprofundamento da Fé recebido nos retiros e tentar Ugá-los à
animação missionária espiritana.
Entretanto, os retiros e os encontros passaram a ter

nova programação

Além

e

uma

uma

dinâmica de formação contínua.

número de jovens envolvidos nesta caminhada ia
crescendo de mês para mês. E, ao mesmo tempo, ia-se
alargando o espaço geográfico donde provinham esses jovens.
disso, o

Até que chegou o momento de
a este Movimento.

se sentir a necessidade

de dar

um nome

A

questão foi posta

votação

A

num

escolhido o

dos encontros mensais

Lisboa

um Movimento com

e,

após

nome

de JSF.
primeira razão desta escolha foi o facto de
geral, foi

esse

nome

e

com

já

haver

em

semelhantes

objectivos de formação cristã e animação missionária.

Este

Movimento

juvenil foi-se

da Diocese de Braga, atingindo

expandindo

também

em

várias regiões

regiões limítrofes da

vizinha diocese de Viana do Castelo.
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Este rápido desenvolvimento era devido ao intenso trabalho

de animação missionária levado a cabo pelos Espiritanos e

como, aos

Espiritanas, assim

realizados

numa

retiros

que, entretanto, eram

colónia de férias da Apúlia, posta à disposição

dos Espiritanos, durante todo o ano, excepto no Verão. Mais
tarde, estes retiros

passaram para a Casa da Legião de Maria, na

mesma localidade.
Nos primeiros tempos,
tornaram-se

um

forte polo de atracção dos jovens de várias

regiões da Diocese.

Nos

como

para

para

-se

lá,

os encontros no Seminário da Silva
dias de encontro, os jovens dirigiam-

uma

Uns,

festa.

motorizada, de carro, de comboio

e, até,

a pé;

às vezes,

outros, de

de autocarro

cedido ou alugado para o efeito.

Quando o Movimento

atingiu

um número razoável de jovens

de zonas distantes de Barcelos, os encontros começaram a
fazer-se

em

diferentes

programa semelhante

e

mas seguindo sempre um
tratando o mesmo tema de formação
regiões,

sistemática e contínua.

Por sua vez, os grupos paroquiais nasceram numa segunda
fase, quando algumas paróquias já contavam com um número
significativo de jovens com certa formação humana e cristã.
novo grupo de JSF nascia, no caso desses jovens darem
sinais de já viverem unidos na amizade e na Fé e se
manifestarem decididos a trabalhar na animação missionária da
sua paróquia ou zona.
Porém, os grupos paroquiais continuavam a sua caminhada de
formação e convívio, a nível regional. Até porque seria

Um

impossível repetir os cursos e outras acções de formação,

cada paróquia. E, também, porque

uma

em

das apostas dos JSF era

e

dar animação missionária

a paróquias geralmente praticantes de

um Cristianismo infantil.

formar leigos capazes de evangelizar

As grandes propostas

A

principal proposta foi,

aprender Cristo,

a

projecto de salvação.
28

•

Raízes

como não podia

fim de

O

deixar de ser,

seguir e colaborar

no Seu

Esta proposta de base incluía,

formação humana
organizada

e

e

crista,

como

já

referimos,

uma

quanto possível, de forma

contínua, através de retiros, cursos

e

estudo de

certos temas, a fim de se evangelizar os jovens e prepará-los

para virem a

ser,

um

dia,

evangelizadores dos seus ambientes,

assim como, cristãos conscientes das suas responsabilidades,
leigos

comprometidos na renovação das suas comunidades

membros da

e

Igreja aptos para exercer tarefas e ministérios nas

suas estruturas e organizações.

Parecia-nos que esta formação humana e cristã era uma
condição fundamental e imprescindível para os jovens
poderem, mais tarde ou mais cedo, colaborar com eficiência
na animação missionária da Igreja. Na verdade, só uma
formação profunda os poderia arrancar da situação de
infantilidade na Fé, tão característica do ambiente cristão em
que a maioria deles vivia.
A proposta fundamental exprimia-se e concretizava-se em
outras propostas que se resumiam em três palavras. Os JSF
deviam procurar ser jovens amigos, abertos e audazes.
Amigos, isto é, jovens que vivem a Fé em Cristo,
partilhando uma amizade n'Ele; jovens que tentam viver em
comunidade, partilhando o que são, o que têm e o que fazem;
jovens que tentam aprofundar laços de amor autêntico no seio
dos seus grupos, sem deixar de lançar pontes para novas
amizades com outras pessoas e grupos.
Abertos, isto é, jovens que se abrem aos outros jovens, a
outras comunidades paroquiais, a outros movimentos juvenis,
ao projecto da Missão Espiritana e à Missão universal da Igreja.
No fim do 1° retiro, eram apresentadas as figuras dos
Fundadores e a maioria levava consigo um opúsculo com o
resumo da Regra Espiritana. Através daquela publicação,
chamava-se particular atenção para a abertura aos pobres e aos
mais abandonados, especial carisma do jovem fundador,
Poullart des Places.

Audazes, isto é, jovens corajosos, que aceitam a aventura e o
testemunhar a sua Fé, em ambientes que a rejeitam e
de afirmá-la sem rodeios, nos meios cristãos que a não
risco de

Missão no Planeta Jovem

•

29

De modo muito

praticam.

porque
no sentido de

particular, jovens audazes,

disponíveis para responder aos apelos de Cristo,

saírem de

si

mesmos

irem para onde Cristo os chamar, ao

e

perto e ao longe.
Iniciativas concretizadas

marcaram os JSF de Braga:
de formação contínua, sobre os

Eis algumas iniciativas que mais
1-

Os

retiros

em

estilo

e tendo em conta diferentes níveis de
caminhada no seio dos grupos. Foi também muito importante
a organização de retiros para adolescentes, com o tema "A
Primavera da Vida". Estes retiros, além de ajudar os
adolescentes a encontrar algumas importantes respostas para

principais temas da

Fé

serviam de "aperitivo"

as suas inquietações,

e

chamamento

para futuros retiros de jovens e subsequente entrada nos JSF.
2-

Julgamos que

foi

uma

iniciativa

realização de encontros regionais,

como

digna de registo a

espaço de formação

contínua, de encontro fraterno e de convívio, por parte de

jovens de diferentes comunidades.

com

esta base que se tornaram possíveis outras
que marcaram profundamente uma parte dos JSF,
como, festivais missionários nas paróquias e férias

3- Foi

iniciativas
tais

missionárias,

em

Portugal, Guiné e

Cabo Verde.

Outra iniciativa da qual quase não se falou, mas que teve
muito impacto na vida dum certo número de jovens, foram as
férias na praia de Angeiras, vividas como experiência de vida
comunitária. Aí se chegou a um nível de amizade e partilha
cujos frutos ainda hoje
4-

A

permanecem

e

actividade mais marcante dos

podem
JSF

ser notados.

foi,

sem

dúvida, a

Páscoa Missionária. Esta celebração pascal era aberta a
outros leigos ligados à animação missionária, que a

consideravam a melhor experiência espiritual da sua vida.
Dela nasceu a Família Missionária. Mas toda a sua
organização e animação litúrgica estava e continua a estar a
cargo dos JSF. Eles são a alma deste retiro e celebração da
Páscoa.
30

•

Raízes

Que
Os JSF

aí estão:

balanço?

do Norte ao Sul do

país e

em

outras

paragens mais longínquas. Pelos frutos se conhece a árvore.

O

Movimento ajudou um bom número de jovens

tornarem-se cristãos esclarecidos, conscientes

Ajudou muitos
construírem

numa

a

uma

descobrirem o seu lugar na Igreja e a
feliz, no casamento ou

vida mais sólida e

vida de especial entrega ao serviço

Alguns

deles

a

e responsáveis.

continuam

a

do Reino.

consagrar-se,

com muita

e à Missão
Muitos deles tornaram-se verdadeiras colunas das
suas comunidades paroquiais, servindo-as em diferentes
organizações, serviços e ministérios. Em todos ficou

dedicação e manifesta alegria, à renovação da Igreja

espiritana.

certamente

No

um

carinho especial pelas Missões.

que à minha pessoa e missão diz respeito, reconheço que
os JSF ajudaram-me a realizar a minha vocação cristã e
missionária do jeito que mais gosto.
Faço votos para que a chama missionária que os primeiros
JSF acenderam aumente cada vez mais a sua intensidade de luz
e calor, nos corações dos JSF de hoje e amanhã.
*

Arlindo Amaro, espiritano nos

EUA,

lançou os JSF

em
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Inícios dos

JSF no Porto
Por António Farias*

Um Retiro nos Carvalhos....
No

trabalho da animação missionária na diocese do Porto,

no esforço de animar os grupos da

LIAM

existentes e de criar

novos grupos, encontrava frequentemente jovens interessados
a empenhar-se neste sector da vida da Igreja. Duas soluções
eram possíveis: ou integrá-los nos grupos da LIAM (alguns
não queriam e nem me parece a melhor solução), ou então,
iniciar algo voltado de modo especial para os jovens.
Evidentemente não se pode trabalhar do mesmo modo com
adultos e jovens.

com

Embora ambos devam

jovens exige

uma metodologia

e

colaborar, o trabalho

conteúdos diferentes

para os seus encontros e actividades.

Havia também o contacto com os jovens de Lisboa, nesse
tempo animados pelo Pe. Firmino Cachada, e sempre que nos
encontrávamos conversávamos sobre a possibilidade de iniciar
algo similar na região do Porto. Jovens interessados foram
surgindo. Eles já tinham alguma experiência de outros grupos
de jovens. Para dar o arranque inicial, organizamos um retiro
nos Carvalhos (Gaia) e assim alguns grupos começaram: Fiães
(Feira), Mafamude (Gaia), Lordelo (Paredes), Vergada
(Porto)

...

Grandes propostas
Estávamos nos começos dos anos 90. Já faz 10-12 anos e os
começos são sempre nebulosos. Os JSF têm um ideário
próprio: as causas justas da humanidade, os problemas da
justiça e paz, o Reino de Deus, a animação missionária de suas
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comunidades paroquiais para que elas tenham seu "respiro
missionário". Enfim, inicialmente houve necessidade de
interiorizar todo este ideário, sem cair numa mentaHdade
assistencialista.

Houve

depois todo o trabalho da constituição e organização

dos grupos de

modo que

fossem

eles

bem

acolhidos

em

suas

paróquias e que todos os jovens se sentissem participantes e

envolvidos nas actividades. Foi

um

mas

trabalho lento,

necessário para a maturação dos JSF na região.
Iniciativas concretizadas

Minha ocupação

principal era a animação missionária das

paróquias da diocese do Porto, e de

dos grupos da

LIAM

modo

animação

especial a

existentes, e se possível tentar criar

novos grupos. Dentro deste trabalho procurei encontrar
espaço para os jovens.
vulto.

Mas foram

Não

tomaram

se

iniciativas

de grande

com os JSF
que começaram,

lançadas as bases para o trabalho

na região. Dentro de algumas

iniciativas

gostaria de recordar:

Um retiro anual por ocasião da quaresma.

Reuniões periódicas de responsáveis (animadores).
Encontro anual dos JSF na região do Porto.
Organização de visitas de uns grupos aos outros.
Participação dos 10 anos dos JSF

sobre Direitos

Humanos.

Participação nas férias missionárias

Adesão

à

no seminário em Lisboa

Associação "Sol

'

Em primeiro lugar,

Sem

Que
direi

no Alentejo.

Fronteiras".

'

balanço?

que gostei desse trabalho. Senti que

os jovens se apaixonam pelas causas justas, são sensíveis ao

"humano", aos "pobres"
incentivo se entusiasmam

e
e

quando encontram apoio
vão adiante

generosidade. Precisam sim, de

quem

em

e

sua doação e

ajude a potencializar e
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encaminhar tudo aquilo de que são capazes, pois "os jovens
escutam mais os testemunhas que os mestres". Neste sentido,
há que prosseguir.

No

trabalho de animação dos JSF

me parecem essenciais
em contacto com as
de que como pessoas e

alguns aspectos. Primeiro, colocá-los

humanidade; consciência
não podemos cruzar os braços, mas partir para a acção.
Segundo, ajudar os jovens, através dos meios ao nosso alcance,
a fazer a experiência de fé, a experiência do encontro com
"feridas" da

cristãos

Cristo.

Sem dúvida

essa descoberta levará a

ainda mais profundo
jubilosa da

celebrar a

fé:

fé,

e

radical.

um

compromisso

Finalmente, a celebração

estar juntos (amizade), trabalhar juntos e juntos

nos gratifique

Se os JSF tiverem

em

e

nos abra à esperança

atenção esses aspectos terão

e à alegria.

um

grande

futuro pela frente.
*
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António

Farias, espiritano

no Paraguai, lançou os JSF no Porto.

Um novo olhar
Por Paulo Vaz*

Vou ser claro: acho que os JSF transformaram a minha vida.
Não por me terem elevado à dignidade de presidente, mas
precisamente pelo contrário: por me terem devolvido a
simplicidade.

Com

presidente do

Movimento que

artigo, a

efeito,

se

é
fui

por ter sido o primeiro
convidado a escrever este

verdade é que o que realmente

me

faz sentir grato,

em

toda a história da minha Hgação aos JSF, é o facto de ter
um dos grupos de base, que ajudei a relançar e que

pertencido a

mantém activo. E que os JSF foram, desde o
uma comunidade de grupos, a mais básica e pedagógica

ainda hoje se
início,

de todas as comunidades, onde os cargos correspondiam
efectivamente a serviços e onde cada responsabilidade equivalia
não a uma honra, mas a uma entrega. E eu, já participante em
muitos grupos de Igreja, habituado a desempenhar todo o tipo

de funções e suposto conhecedor de muitas doutrinas

e

JSF uma forma talvez mais pura de viver
a fé: uma oração de mãos dadas, mais do que de mãos postas;
uma doutrina de doação, mais do que de prescrições; uma
estrutura de comunhão, mais do que de hierarquia. E uma
caminhada de impHcação, programada a partir de objectivos

vivências, descobri nos

claros.

Foi dentro dessa lógica de partilha, entrega, comunhão

compromisso que aceitei ser animador de um grupo e, mais
tarde, presidente do Movimento. Porque essas tarefas não me
afirmavam superior, antes me comprometiam a ser igual.
e

Sopro do Espírito na Igreja

Vou

ser claro outra vez:

acho que os JSF foram o sopro do

Espírito na nossa Igreja. Dito de outra maneira: acho que os
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um

JSF foram

uma

(mais um!) sinal de que a Igreja, mais do que

simples estrutura humana, é

uma comunidade banhada
vivifica. Os

pelo Espírito Santo, única verdade que a assiste e

homens que formam

a Igreja e nela

vezes demasiado embrenhados

em lógicas

em

de recursos (humanos

participam

andam por

raciocínios sociológicos e

não só...) e esquecem
origem de tudo isto: Jesus Cristo, animado pelo
Espírito, chamava, ensinava e enviava. Ou seja: congregava os
discípulos à sua volta, oferecia-se como exemplo e mandava
aos discípulos que se fizesse eco do que tinham visto e ouvido.
Foi a simplicidade desta experiência que se viveu nas actividades
do nosso Movimento desde o início. Nós juntámo-nos em
torno de Jesus Cristo como modelo e do Evangelho como
programa de vida, concretizado no ideal missionário, e
deixámo-nos encher até transbordarmos. E fizemos isto com a
entrega do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos talentos
e, enfim, de uma parte das nossas vidas. Mais uma vez a
exemplo de Cristo: afinal de contas, ele entregou a sua vida
e talvez

a singela

inteira.

Morreu

e ressuscitou.

E

verdade: ressuscitou!

E

fica-

-nos o sinal de que, nesta nossa ténue imitação de entrega

em

um pouquinho para nós, também nos sentimos
comunicamos vida. Porque o Espírito vivifica.

que morremos
mais vivos

e

Opera em nós

e através

de nós.

Profecia nas Paróquias

Vou

ser claro mais

profecia e

coragem

uma

um

sinal

e a graça

uma

vez: acho que os

JSF foram uma

de contradição nas paróquias que tiveram a

de acolher a formação de

um

grupo. Foram,

como grupos de animação
comunidades paroquiais, alertaram os
jovens dos grupos e as próprias comunidades para uma realidade
que eles praticamente ignoravam ou da qual, pelo menos,
andavam alheados. Creio poder dizer que os JSF contribuíram
para devolver a missão à paróquia, no sentido em que, através da
reflexão e compromisso dos jovens dos grupos, provocaram
uma consciencialização de que as comunidades paroquiais
profecia porque, ao agirem

missionária
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no

seio das

participam da missão evangelizadora da Igreja e
-se

como

devem assumir-

retaguarda da Igreja missionária, abrindo os ouvidos

para escutar o clamor do povo, qualquer que seja a distância e

mangas para a solidariedade, onde e quando for
preciso praticá-la. E foram um sinal de contradição porque esta
consciencialização levou ao reconhecimento de que as paróquias
(incluindo os jovens dos grupos e começando por eles) eram,
elas próprias, espaço de missão. Creio poder também dizer que
arregaçando

as

os JSF contribuíram para devolver a paróquia à missão.
efeito,

a

fim

de

tornarem verdadeiras

se

Com

comunidades

evangelizadoras, as paróquias (incluindo os jovens dos grupos e

começando por
acordo

com

eles)

teriam de aceitar ser evangelizadas, de

a mística e a

dinâmica de

uma

Igreja missionária ao

ritmo do terceiro milénio.

Atear o Fogo no

mundo

Vou ser claro, finalmente: não é por saudosismo ou
pessimismo que escrevo quase tudo no passado. É talvez por
modéstia ou, se quisermos, por noção das proporções. Sei o
que vivi nos JSF e sei quando o vivi. Lembro-me dos rostos
que me sorriam quando olhava para o lado e recordo o calor
das mãos que apertava nas minhas, ao longo do caminho. Seria
desonesto se não mencionasse aqui o nome do padre Firmino
que, mais do que um coordenador, foi para mim um líder; mais
do que um líder, foi uma referência. Guardo a memória das
entregas que realizei e das renúncias que fiz, do mesmo modo
que sinto a amargura daquelas que não consegui assumir e
convivo com o espaço vazio de tudo o que não fui capaz de
fazer. Mas tudo isso é olhar para trás, porque sei que a minha
vida disparou noutra direcção e só a espaços, episodicamente,
se cruza

com

me

deixou esta língua de fogo

é isso, afinal

de contas, o que importa?

o Movimento que

a arder cá dentro.

Não

Deixar-se inflamar pelo Espírito e atear este fogo no mundo?...
*

Paulo Vaz, ex-Presidente dos Jovens

Sem

Fronteiras e de Sol

Sem

Licenciado

Fronteiras.

em

História.
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Beber na Fonte
Por Fátima Monteiro*
''Existe

Ao pé de

todos aqueles que

uma

morrem de

Fonte

L

sede''

Bloy

O menino viu a estrela e pôs-se a chorar. A estrela perguntou«Porque choras^» O menino respondeu: «Estas demasiado

-Ihe:

Nunca poderei

longe.

tocar-te!»

A

estrela replicou-lhe:

«Pequeno, se eu não estivesse jd no teu coração, não serias capaz
de ver-me!»

John Magliola
Jesus chama:
Sexta-feira,

Éramos
a boleia

seis

«Vem
16 de

que

que os

e

segue-me».

Dezembro de 1988 -

às 19 horas,

dia

de partida.

daquele dia de chuva, esperavam

levaria até Apúlia, lugar

onde decorreria

um

Não

bem

era,

Retiro destinado a jovens.

sabíamos muito

o que

de contrário nunca lá teríamos posto os pés. Cada um
procurava algo diferente naquele fim-de-semana que se
avizinhava. No entanto, apesar do individualismo das
expectativas, havia algo em comum, o chamamento. Sem que
soubéssemos, Jesus estava a chamar-nos. A cada um Ele dizia:
«Vem e segue-me!»
Nunca tínhamos ouvido falar de JovENS Sem Fronteiras,
nem de Espiritanos. De Jesus sabíamos "umas coisas" que nos
ensinaram na catequese e que íamos ouvindo nas Eucaristias, a
que não conseguíamos escapar.
Conscientemente, íamos pelo gosto da aventura: um fim-desemana^! OK! No entanto, no nosso coração... Alguém
habitava já. Alguém, que hoje, olhando a minha história,
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!

reconheço
crítico,

em

cada

momento

dessa caminhada.

cada sim, cada não... estava

lá,

Cada

esperando o

instante

meu sim

definitivo.

O

primeiro impacto foi de assombro: Credo! São tantos!

Duas freiras, um padre.
Sei

la,

.

.

e aquelas^

hão-de ser qualquer

coisa.

.

.

Não

são freiras!

{aquelas

O que sãof

mudariam

minha

a

opção de vida)
Dessa noite não recordo grande coisa, refiro-me ao tema,
dia seguinte,
claro, do resto sim, lembro-me muito bem...
no entanto, foi o primeiro dia de JSF para mim.

O

Tudo começou num

Retiro

O

Assim, posso dizer que tudo começou num Retiro.
seis, cujas temáticas me foram introduzindo cada
na
compreensão da Fé e na opção fundamental por
vez mais
primeiro de

Jesus Cristo.

Deste primeiro, ficava

a inquietação

Deus que vem ao meu encontro
espera pacientemente que eu

,

me

deste

da resposta a dar a este

Deus que me ama

e

que

decida a amá-lo.

No segundo, compreendi que a fé não é algo mágico, que uns
têm

e

outros não. Existem razões para acreditar, e eu começava

Começava a acreditar e a saber porquê
Cada Retiro correspondia a um ano de caminhada e reflexão
dentro do Movimento que, entretanto, tinha crescido e
adoptado o nome de JOVENS Sem FRONTEIRAS. Quando
participei no terceiro retiro, caminhava já há três anos dentro
do Movimento. Tínhamos começado um curso de formação
que visava compreender o amor e a sexualidade à luz da fé. Para
a interiorizá-las.

.

além dos encontros paroquiais, que eram semanais e nos quais
estudávamos o livro da LIAM, encontrávamo-nos, todos os
meses, regionalmente, para reflectirmos sobre o curso.
Participara já em duas Celebrações Pascais. Nestes três anos,
foi-me dada a conhecer uma realidade de vida que nunca
imaginei poder existir. Os laços que se iam formando entre as
pessoas eram de tal maneira fortes, que já não podíamos viver
sem nos encontrarmos frequentemente, não era preciso um
-
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pretexto, encontrávamo-nos pelo simples desejo de estarmos
juntos.

As

actividades

em

aumentavam

prol da solidariedade

cada vez mais, ocupando todo o nosso tempo

quando acordamos, estávamos ali, no nosso
Conhecer melhor a pessoa de Jesus

livre.

Assim,

terceiro Retiro:

.

Tempos de
Seguiu-se

um

decisão

Retiro sobre o Espírito Santo

.

Era o

meu

quarto ano de Jovens sem Fronteiras. Quatro anos de sins

e

nãos, de avanços e recuos, de pecado e de virtude... era preciso

Deus ou ser do mundo? «Não te peço que os
do mundo, mas que os livres do mal» Qo 17, 15]. Levou
algum tempo, mas finalmente compreendi que o problema não
estava à minha volta, mas no meu coração. Inserida no mundo,
mas movida pelo Espírito seria Sua testemunha. A mudança
decidir: ser de
tires

tinha de ser interior.

O

.

quinto Retiro, o tema era a Igreja de Jesus Cristo

.

Realizou-se na casa do Espadanido, para alguns de nós a nossa

segunda casa (para outros a primeira, tal era a comunhão).
Nesse ano (1993) entrei para a Faculdade de Teologia. A
minha decisão de seguir Jesus Cristo, de uma forma mais
exclusiva,

começava

a solidificar-se.

Dez anos

depois...

Seguiram-se mais dez anos de caminhada, até hoje. Entre
Formações (académicas ou não). Actividades,

Retiros,

Reuniões...

fica-me sempre na

Dezembro de
e

dia

17 de

em que disse o meu primeiro sim,
com os outros, que estiveram perto

1988. Foi o dia

poderia ter dito não, seguir
da Fonte

memória aquele

não quiseram beber. Talvez por

isso a

minha

passagem bíblica preferida seja a da Samaritana... Nesse

dia,

sem que eu percebesse, Jesus interpelava-me: «Se soubesses
como te amo, deixarias de viver sem amor...»
Ao longo da minha caminhada, fui passando da euforia das
descobertas à serenidade da interiorização.
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A

experiência e a

idade foram acalmando o furor do activismo e dando lugar à

contemplação na acção. Muito caminho há para percorrer e, a
doce descoberta do recomeçar, cada dia, é a força que me move
a continuar e a acreditar que o amanhã será sempre melhor, se
Deus está comigo.
*

Fátima Monteiro, ex-Coordenadora dos JSF da Região Braga.
Licenciada

em

Teoloeia.
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