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Crónica do Jovem

marcado pelo seu próprio nome

-..^^

Por Paulo Vaz
A.
Cristiano poisou a viola e olhou
calado,

como sempre

em

sua volta.

acontecia depois de

O grupo estava

um cântico envolvente

(não era essa a função do cântico envolvente?) e todos os olhares

E ele sabia que, como sempre, a
uma construção alicerçada nas suas

convergiam na sua direcção.
partilha

que

se seguiria seria

palavras sólidas e profundas.

Lançou

um olhar sobre as notas que

numa folha de papel e começou a apresentar o tema
"A Igreja como Reino de Deus".

tinha escrito

da reunião:

Enquanto

falava,

aprendera e todas
falava, pincelava

fazia-se eco de todas as

de convicção cada palavra que pronunciava.

Emquanto

falava,

vinha-lhe à

memoria

momentos

doutrinas que

que experimentara. Enquanto

as vivências

lutava para acreditar
a briga

que tivera

no que

em

antes de sair para se encontrar

casa,

com

dizia,

com

mas

os pais,

o grupo. Fora

por causa do grupo que brigara - por causa do tempo dedicado
ao grupo e roubado à família e às outras obrigações da vida - e
a conversa tinha começado nessa manhã, à saída da Missa
dominical. Estranha Igreja esta, onde parece ser tão difícil
assumir o que se anuncia.
Cristiano começava a

intimo de
trazia

si

falar,

mas não deixava de

sentir,

no

próprio, aquela inquietação não resolvida que

sempre consigo, plasmada no seu próprio nome.
B.

Cristiano acabara de se deitar. Estava de costas na cama,

olhando o tecto como
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se

tentasse ver o céu através dele.

Muitas vezes se deitava a pensar no seu próprio nome. Os pais,
cristãos fervorosos, tinham-lhe dito que desejavam muito que
ele honrasse sempre o seu nome, que sempre fosse digno dele
e

o valorizasse.

E

Cristiano tentava: era acólito e catequista,

animava o grupo de jovens e colaborava nos convívios e festas
da Paróquia. Meu Deus, como ele tentava! Toda a gente na
Paróquia o admirava, porque ele estava sempre disponível,
arranjava sempre tempo para colaborar e fazia tudo sempre
bem. Todas as pessoas gostavam muito dele.
Simplesmente, Cristiano não gostava muito das pessoas.
Achava-as superficiais e um bocado hipócritas, porque
coleccionavam missas e reuniões, porque papagueavam
orações cujo sentido ignoravam e porque citavam chavões cujo
conteúdo não aplicavam na vida. E ele encontrava-as
repetidamente nas mesmas missas e reuniões, fazia coro nas

mesmas orações

e

mesmos chavões. Pior:
com que o presenteavam e

subscrevia os

aceitava-lhes os sorrisos e elogios

escorava neles a elevação do seu ego.

Apagou

a luz e enroscou-se

ele, superficial e

um

bocado

nos lençóis. E sentiu-se, também

Por causa do seu nome.

hipócrita.

Estava frio naquela noite. Cristiano caminhava apressado.

Acabara de
fora,

num

namorada, com quem tinha ido jantar
restaurante caro (afinal, não é todos os dias que se
se despedir da

festejava o aniversário

do namoro!...)

e

agora regressava a casa.

muito frio mesmo.
Dobrou a esquina e quis desviar o olhar, mas não conseguiu.
Nunca conseguiu desviar o olhar, naquela esquina, embora
Apressado, porque era tarde e estava

frio,

soubesse que isso lhe provocava sempre
consciência.

Não

conseguiu desviar o olhar

O velho sem abrigo

estava

sempre

ali,

e

um
por

baque na

isso viu-o.

junto à porta daquele

Aninhava-se no recanto mais abrigado, para se
frio, enrolava-se nas suas roupas de sempre e
estava ali. Cristiano olhou de relance, como se a fogacidade do
olhar o tornasse menos impHcado na cena. De cabeça baixa, o

prédio.

proteger do
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homem

tinha os olhos fechados e parecia dormir,

A

seu lado,

um embrulho de papel pardo deixava entrever um
naco de pão. E havia o papelão de uma caixa desmontada que
cobria o homem. E nada mais.
Cristiano não parou, até porque a cena era familiar.
Continuou a caminhar, apressado, porque estava frio, muito
frio mesmo. Porém, não estava tranquilo. Não conseguira
desviar o olhar e agora não conseguia desenbaraçar-se da
no chão,

imagem do velho sem abrigo, com as roupas de sempre,
aninhado no recanto da entrada do prédio, saciado por um
naco de pão

E

e

coberto pelo papelão de

sentiu frio, muito frio

uma

caixa desmontada.

mesmo. E recordou aquele encontro
onde se tinha falado da mensagem do

de reflexão,

bem

Papa para

Quaresma, que abordava justamente

Sem
As

a

recente,

Abrigo.

E

luzes de

um candeeiro

tão fácil

a temática

dos

falar...

de rua apagaram-se à sua passagem

que caminhava no escuro. Não havia sinais.
povo hebreu, errante no deserto, fora obsequiado com o
maná do céu e a água do rochedo, fora conduzido por uma
e Cristiano sentiu

O

coluna de

nuvem

e

outra de fogo e tivera forças para continuar

Mas agora não havia sinais, nada que
por exemplo, àquele velho sem abrigo que a vida é
bela e que a humanidade está salva.
Cristiano apressou o passo, porque estava frio, muito frio
mesmo. E lembrou-se do seu jantar daquela noite. E suspirou
a acreditar e a caminhar.

fizesse crer,

pelo conforto da sua cama.

E

continuava a pensar no seu próprio nome....

D.
Sentado na semi-obscuridade da igreja, Cristiano respirava
fundo e deixava-se envolver pelo silêncio. Habitualmente
procurava sempre aqueles momento de menor movimento
para se sentar ali, naquele banco da terceira fila, de olhos fitos
no sacrário, exercitando aquelas práticas de descontracção que
abrem as portas da contemplação. Tinha aprendido num curso
que a oração é, em grande parte, uma técnica e procurava
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experimentar tudo o que lhe tinham ensinado. InfeHzmente,

sem grandes

resultados, até agora.

Evidentemente

já tivera

os seus arrebatamentos, sobretudo

grupo. Já chorara e vira chorar em orações comunitárias, já
se sentira embalado até ao estremecimento na recitação ou

em

experimentara um forte consolo
encontros de reflexão bíblica. E
vez, quando estava assim, sentado na semi-obscuridade da
dos

canto

salmos,

já

intelectual e existencial

uma

em

de olhos fitos no sacrário,

Igreja,

já tivera

uma inexplicável
como se o ar à

sensação de calor e presença envolvente, algo
sua volta se transformasse

aconchegasse

num

em

densa

abraço quente

e

nuvem

invisivel

protector.

Mas

e

o

estava

muito longe de saber o que seria uma gratuidade infusa
extraordinária, como aquela que fizera Saulo de Tarso cair do
cavalo, na estrada de Damasco, como aquela que fizera
Francisco de Assis atravessar a noite de Espoleto prostrado

em

terra. Ignorava também o que seria a oração de quietude, de
que fala Teresa de Ávila, ou o estado de oração ininterrupta,
que já ouvira definir no tal curso que frequentara.
Sentado na semi-obscuridade da Igreja, Cristiano respirava
fundo e deixava-se envolver pelo silêncio. Estava de olhos fitos

no

sacrário

e,

sempre: ''Não

dentro dele, crescia,
sabeis,

em

espiral,

o eco da frase de

porventura, que sois templos do Espírito

que não vos pertenceis a vós mesmos^'' (cfr. 1 Cor. 6,
19). Ouvira um padre dizer uma vez, num encontro, que todos
os cristãos são "sacrários ambulantes" e recordava-se de como
toda a gente achara piada. Mas ele não fora capaz de rir, porque

Santo

e

o assunto era sério demais. E, olhando para o sacrário,
Cristiano pensava que aquele pequeno cofre não fazia sentido

não transbordasse dah para dentro de cada
não Se tornasse presente em cada cristão da mesma
forma que estava ali, da mesma forma misteriosa e plena; se
cada cristão não fosse, por sua vez, capaz de O levar a toda a
parte. Era esse o sentido da comunhão eucarística, só podia ser
esse... Caso contrário, tudo se resumiria a um ritual exterior e
folclórico. Caso contrário, a Igreja não seria mais que um clube
de amigos (?) que se entretém com determinadas rotinas...
se Jesus Cristo

cristão; se
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De

repente, Cristiano descobriu que não suportava olhar o

Fechou os olhos, baixou

sacrário.

a

cabeça,

mas

sentiu-se

ferozmente interpelado pelo sacrário ambulante em si próprio.
Apercebeu-se de que Jesus Cristo ia com ele para toda a parte
e isso era

Não
é

um

estavam

imune

mesmo tempo, uma

angústia.

causa os lugares por onde ele andava - Cristo

todos os perigos e vícios! - mas sim a postura que

a

assumia

ele

consolo, mas, ao

em

e a

sua incapacidade de transparecer a presença de

Cristo. E, novamente, Cristiano lembrou-se

do seu nome...

E.

Fome. Sofrimento

e

O drama dos refugiados.
Desemprego. O Flagelo da

morte. Guerra.

Racismo. Intolerâncias

várias.

droga. Delinquência. Injustiças diversas. Escândalos da alta
roda. Miséria dos simples.

O

vez.

E

de novo fome.

E

a guerra outra

num

humana,

calvário da degradação

interminável

rosário da exploração das desgraças.
Cristiano levantou-se bruscamente e desligou o televisor. Estava

demasiado incomodado para conseguir continuar a ver o

Sentou-se novamente

e

ficou

olhar para o

a

desligado. Aquilo que acabava de ver quase o

um

drama de

telejornal.

televisor

fazia esquecer

velho sem abrigo a dormir na soleira de

o

um

prédio. Aquilo era a tragédia mais profunda e mais ignóbil,

aquilo era a desfiguração do rosto

humano

à escala planetária,

era a expressão da mais gritante desigualdade, a entronização da
justiça e a

consagração da

lei

do mais

forte.

E

era insuportável.

Cristiano lembrou-se da profecia do Servo Sofredor, contida
livro

de

Não

tinha Ele

Isaías.

tinha Ele

já

Não
já

se tinha ela já concretizado

sofrido tudo, de

consumado

uma

a Libertação?...

vez

em Jesus

e para

sempre?

Então porque

era necessário assistir ao espectáculo de

homens

é

no

Cristo?

Não

que ainda

sofredores,

acorrentados à vontade de outros homens, estes por sua vez
acorrentados à mediocridade, à mesquinhez e à maldade?...

Cristiano olhava para o televisor desligado e pensava que, se
ele fosse

um
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e,

a

nesse caso seria melhor desligar. E, nesse

momento, voltou

lembrar-se da história dos sacrários ambulantes e reconheceu

que era isso que, muitas vezes, os homens "obrigavam" Deus a
fazer: carregar no botão. Como se não houvesse esperança...
E suspirou, incomodado com o seu próprio nome...

O

convite para o retiro foi recebido por Cristiano

com uma

certa naturaHdade. Todos os anos a proposta surgia, mais ou

menos na mesma

Porém,

altura.

desta

surpreendeu-se ao ver crescer dentro de
inusitada

como

expectativa,

oportunidade única

e criada a

se

aquele

Cristiano

vez,
si

próprio

retiro

fosse

uma
uma

pensar precisamente nele próprio.

já tinha feito retiros. De tal maneira que até
costume serem-lhe confiadas algumas responsabilidades
na sua orientação. Criticava severamente aqueles que faziam
do retiro mais um encontro de amigos e não cessava de
apregoar a necessidade do silêncio e da escuta. Das últimas
vezes cometera mesmo o erro de aparecer erguido no pedestal

Evidentemente,

já era

da sua veterania,

como

se a sua

função fosse mais ensinar aos

novatos as virtudes do deserto do que alimentar-se a
nesse deserto. Cometera o erro de se considerar
deserto,

E

do deserto que

ele afinal

si

um

próprio
guia

do

desconhecia.

agora, o guia parecia ter perdido a bússola e era por isso que

sentia crescer dentro de

si

próprio

uma

inusitada expectativa.

Precisava do retiro. Precisava do silêncio e do deserto. Precisava

de mergulhar no mistério de

uma

si

próprio

e

esquadrinhá-lo mais

vez, para sacudir a poeira das superficiaHdades e ver de

novo claramente os contornos da sua essência profunda. Para
sentir a dor do compromisso de transformação do mundo, para
além das anestesias do banal quotidiano. Para se encontrar com
Deus, o único Deus, o Deus de Jesus Cristo, o ser Deus.
E talvez assim conseguisse (re) descobrir a verdade do seu
próprio nome...

Missão no Planeta Jovem

•

49

o Retiro como Deserto
Por Paulo Vaz
I -

1.

Deserto, porquê?

Vens da escola ou do

trabalho,

instintivamente, ligas o televisor.
assistir a

mas

nenhum programa,

chegas

te sentas

a

na

casa

ti

e,

sala para

pois tens outras coisas para fazer,

precisas da televisão ligada, precisas de ouvir aquele

sentir aquela vibração.

para

Não

som

e

"É uma espécie de companhia", dizes

próprio, porque a solidão assusta-te.

2. Estás no café e os minutos escorrem. Não estás a fazer
nada de especial, a bica já se esgotou há muito e a conversa com
os amigos que se sentam ao redor da mesa também já está
gasta. Ficas entretido a olhar para toda a gente, gente que entra
e que sai, que se demora ou que desaparece apressadamente. E
um corrupio interminável, um filme sem conteúdo onde cada

rosto tem

uma

sorris para os

história que nada te diz. Pelo meio do fumo,
amigos que se sentam ao redor da mesa, ouves as

conversas repisadas,

falas disto e daquilo.

Deixas-te ficar assim,

porque te consola esta ténue sensação
acompanhado. Porque a solidão assusta-te.

de

que

estás

3. Caminhas pela rua de mãos nos bolsos. Para te sentires
acompanhado, ligas o walkman e ouves o teu grupo preferido.
Se algum conhecido te interpelar, provavelmente não ouvirás,
porque a música nos teus ouvidos abafa qualquer som. Vais na
rua sozinho e não estás para ninguém. Mas também não estás
para ti próprio, porque a música nos teus ouvidos não deixa.
Nem tu queres que deixe, porque a solidão assusta-te.
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Queres continuar a fugir, mas não consegues. Estás
sempre aí. Para lá de todos os televisores, de todos os
corrupios de café, de todos os walkmans com o som do teu
grupo preferido em altos berros, acabas sempre por estar aí
diante de ti próprio. Mais tarde ou mais cedo, acabas por ter de
4.

te

encontrar contigo.

com

Tu

com

a sós

o teu mistério.

Tu

a sós

as tuas alegrias e tristezas, os teus êxitos e fracassos, as

tuas certezas e dúvidas, as tuas consolações e angústias. Tu.

E Deus, porque, afinal de contas, acreditas que Ele te criou,
que te ama e que vive em ti. Ele faz parte do teu mistério e tu
fazes parte do mistério que Ele também é.
Talvez seja por isso que a solidão

com o teu mistério, nela
quem é nem o que quer de

chocas
sabes
isso

5.

que

que

te assusta.

tu chocas
ti.

Ou,

se calhar, até sabes e é

te assusta...

Tens que

arriscar.

Tens de

dar

te

uma

chance. Por muito

os televisores, os corrupios de café e os

som do

Porque nela tu

com Deus que não

teu grupo preferido

contrário,

tu

tens

de

te

em

altos

dar a chance

walkmans com o

berros te gritem o

um

de desvendar

pouquinho a ponta do mistério, para tentares alcançar um
equilíbrio onde te sintas mais fehz e onde até os televisores, os
corrupios de café e os walkmans com o som do teu grupo
preferido em altos berros façam sentido. Mas não para fugir.
II -

6.

"J^sus, logo

dos pães, subiu a
23).

Deserto é oração

que despediu as multidões, após a multiplicação
um monte para rezar na solidão'' (cfr. Mt. 14,

Esse exemplo de Jesus

é

paradigmático: não era na

das multidões que Ele encontrava o espaço e o
ambiente propícios para a oração. Os momentos de profunda
agitação

comunhão

e

intimidade

com

o

Pai,

encontrava-os na solidão

do monte.
Se o próprio Jesus buscava estes espaços de deserto para a
oração,
seja,

também

tu,

que queres ser cada vez mais

cristão, (ou

"imitador de Cristo" ou, melhor ainda, "outro Cristo"),
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não podes incorrer na soberba de desdenhar a importância do
deserto.

Por outro

que o Evangelho nos
soHdão por parte de Jesus é após o Baptismo
no Jordão: "Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-Se do Jordão
e foi levado pelo Espirito ao deserto'' (Lc. 4, 1). Este facto não
nos deve passar despercebido: é o Espírito Santo que impele
Jesus para a oração, o que significa que, para procurar a oração
no deserto, Jesus era já profundamente habitado pelo Espírito.
7.

lado, a primeira referência

faz desta busca da

8. Também tu, desde o Baptismo, és habitado pelo Espírito,
que te impele para o deserto, que te empurra para a oração. Se
não sentes este apelo, não é porque não exista, mas é porque tu
não consegues reconhecê-lo. Estás distraído com múltiplos
ruídos e interferências, dentro e fora de ti, e não captas o apelo
do silêncio. Mas, no dia em que te calares e te abstraíres um
pouco do ruído exterior, ouvirás certamente esse apelo
incessante que vem do mais profundo do teu ser.

Se não sentes vontade de fazer

9.

deserto não faz sentido para

ti.

E

se

um

retiro, é

porque o

o deserto não faz sentido

porque não rezas o suficiente para precisares do
deserto para rezar mais. Por isso, a "receita" é simples: reza!
Reza na Igreja, reza no teu grupo, reza sozinho onde quer que
estejas, aproveita os teus tempos "mortos" para rezar. Pouco a
pouco, descobrirás que todos esses tempos se tornam bem
vivos e acharás que eles são muito poucos para dar resposta à
tua ânsia de oração. Então, o deserto começará a fazer sentido
para ti. Então, sentirás verdadeiramente vontade de fazer um
para

ti,

é

retiro.

10.

Entretanto, talvez aconteça que, apesar de não teres esta

fome de oração,

sintas curiosidade

em

fazer

um

retiro.

Não

deves menosprezar esse impulso, porque, além da curiosidade
ser

um

sinal

de inteligência

e

abertura de espírito, ela

é,

muitas

vezes, a "arma secreta" de que o Espírito Santo se serve para te
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chamar para o deserto. Percorre os Evangelhos
e

como
como André

e repara

tanta gente (inclusivamente alguns dos apóstolos,

Bartolomeu) começou por seguir Jesus movidos pela mais

humana

das curiosidades...

vontade de fazer um retiro, não te
impacientes ao veres que há elementos no teu grupo que
apelo que tu já
encolhem os ombros perante essa proposta.

Porém,

11.

se já sentes

O

és

também

capaz de ouvir

existe dentro deles e

também

eles

estão a seguir os avanços e recuos da sua própria caminhada.

Não

deves pressioná-los,

nem

insistir

com demasiada

força.

Deves manter vivo o convite, na máxima simplicidade. E deves,
sobretudo, rezar por eles e com eles, para que os seus corações
se abram cada vez mais.
III

''Quando

12.

reza

em

-

Deserto é presença de Deus

orares, entra

no

teu quarto

e,

fechada a porta,

segredo a teu Pai, pois Ele, que vê no segredo,

te

dará a

recompensa'' (Mt. 6,6).

Quando

um

fazes

deserto para orar.

Mas

retiro,

a

é

porque buscas o

silêncio

do

oração mais importante deste deserto

não será nunca a das palavras ou das fórmulas. A oração mais
importante é a do encontro com Deus. É essa a grande hção
dos Padres do Deserto, nos primeiros séculos do
Cristianismo: eles não procuravam simplesmente isolar-se do
mundo, eles buscavam a sohdão onde Deus habita, eles
ansiavam pela presença de Deus, sonhavam com esse encontro
em segredo, onde pudessem ver Deus face a face, como
Moisés.
13.

E como,

mais tarde, tantos outros contemplativos:

Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Isabel da Trindade, Teresa
eles sabiam que
incompletos e frágeis, todos eles tinham
consciência de que o Deus de Jesus Cristo, Alfa e Omega, era
o princípio e o fim das suas existências, a origem e o destino

de Calcutá, para citar apenas alguns... todos

eram

seres
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das suas vidas. Sabiam que, se falhassem esse encontro com
Deus, nunca aprenderiam a conhecer-se a si próprios
verdadeiramente, nunca desvendariam o seu próprio mistério,
nunca compreenderiam a sua razão de estar ali.
Será que és assim tão diferente deles?...

Se calhar

14.

já

fizeste

um

retiro e

uma

grande

expectativa,

não sentiste nada de

de dois ou três dias

especial. Partiste para esse deserto

integraste-te

no grupo,

com

viveste

intensamente os momentos de reflexão, de celebração, de
convívio... e regressaste

com

a

sensação de teres passado ao

lado desse grande encontro. Disseste depois que, se
estava

lá,

tu

não "sentiste"

Se calhar nunca fizeste

que

daqueles

entusiasmado.

porque
15.

é

o

E

nada...

um

fizeram

mas ouviste o testemunho

retiro,
e

não

ficaste

raciocinaste: se os outros

particularmente

não encontram nada,

que hei-de acreditar que comigo será

Mete na

desconcertante!

Deus

tua cabeça de

uma

diferente?...

vez por todas: Deus

é

A Sua lógica é diferente da nossa e o Seu ritmo

também. Nós cronometramos todas as coisas, medimos a
duração dos acontecimentos entre as causas e as
consequências. E temos pressa, porque estamos conscientes da
fugacidade da nossa vida. Mas com Deus é diferente.
Ele está fora do tempo, por isso não mede durações. Ele é
Eterno, por isso não tem pressa. Ele e. Ele é Javé, Aquele que
é, que está presente, que ama e que Hberta. E nós só faremos
verdadeiramente a experiência da Sua presença quando
também formos capazes de sair do tempo, quando escaparmos
à prisão dos nossos dias e das nossas noites, quando também
nós conseguimos deixar de ser isto e aquilo agora, antes ou
depois, para simplesmente sermos tal como Deus e. ''Sede,
,

pois, perfeitos,

16.

Por

como é perfeito vosso Pai

celeste"

(Mt.

5,

48).

um retiro nunca será um encontro completo ou
mas sim uma pequena experiência de aproximação.

isso,

definitivo,

Uma experiência que é absolutamente necessário fazer, porque
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será

aí,

nesse retiro, nessa atmosfera de deserto, que tu te

Deus

colocarás diante de

como um

espelho.

Na

face a face e diante de

solidão e

no

silêncio.

Em

ti

próprio

segredo.

ninguém saberá dizer-te o que acontecerá. O
muito, o pouco ou o quase nada que experimentarás, ficará no
Depois...

teu segredo.

Mas Deus, que

vê no segredo, decerto te dará a recompensa.

IV
17. Se,

depois de tudo

-

Deserto é envio

isto, já te decidiste a fazer

Não

um)

retiro,

Não

ergas demasiados castelos

peço-te agora:

expectativas

exageradas.

te

entusiasmes

um

(ou mais

em excesso.
em ti próprio

no ar, nem cries
Lembra-te de que

Deus

é

desconcertante. Ele não Se revelará diante dos teus olhos na

medida da grandeza das tuas ideias, mas sim na medida da
abertura do teu coração. Por isso, vai para o retiro, mas não
esperes muito nem pouco, não faças planos nem previsões nem
propósitos antecipados. Vai, abre o coração e fica atento.
18.

ao

Peço-te outra coisa: não atribuas demasiada importância

retiro. Isto

poderá parecer-te agora contraditório, mas

verdade: o teu retiro serão dois ou três dias

num

ano.

é

Sobram

trezentos e sessenta e dois ou trezentos e sessenta e três dias

do mesmo ano.
viver

com

a

E,

mesma

do que durante o
retiro

19.

uma

em

cada

um

desses dias.

intensidade e não te pede

retiro.

Por

isso,

não tens o

Deus chama-te a
menos empenho

direito de fazer

do

alienação.

Foi por essa razão que Jesus não deixou Simão Pedro
no Monte Tabor (cfr. Mt. 17, 1-8). Não

construir três tendas

uma
mesmo

contemplarás

Transfiguração no teu retiro

(quem

te

que o conseguisses, não te seria permitido
permanecer aí. Terás sempre de regressar ao teu dia-a-dia
complicado e é lógico que assim seja, pois é por causa do teu
dia-a-dia complicado que o retiro existe. E foi por causa do teu
dia-a-dia complicado que tu procuraste o deserto.
dera!) mas,
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20.

Em suma:

mas sim para
e

de

ti

não buscaste o deserto para fugires do mundo,

te distanciares

um pouco a fim de, diante de Deus

próprio, redefinires a tua posição e a tua acção nesse

mesmo mundo. Por
esconderijo

outras palavras: o teu retiro não é

cobarde para

quem

se

declara vencido

um

pelas

dificuldades da vida. Pelo contrário, é o terreiro aberto da

coragem de quem quer descobrir o seu lugar no mundo, de
quem sabe que tem um papel a cumprir na construção do
Reino de Deus.
Neste sentido, o retiro é também, e sê-lo-á sempre, um
espaço de descoberta vocacional e de compromisso
missionário. Porque, à medida que te aproximares de Deus
mais e mais, no silêncio do deserto, mais e mais verás e
experimentarás que Ele é Amor, Justiça, Paz e Vida. E, quanto
mais fortemente o descobrires, quanto mais intensamente o
experimentares, mais firmemente quererás prolongar essa
experiência no teu dia-a-dia e mais energicamente quererás
21.

testemunhá-la, exprimi-la, partilhá-la a todos os níveis da tua
vida e da tua acção.
22. E, se

verdadeiramente

te deixares

conduzir pelo Espírito

de Deus, que é Amor, Justiça, Paz e Vida, Ele

encontro dos mais pobres.
23.
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te guiará

ao

A

Herança de Libermann

Com a força do Espírito
Por

Patrícia

Magalhães*

Muitos Jovens Sem Fronteiras participam nos retiros da
Quaresma. A figura do P. Libermann é central e a Missão uma
presença constante.

O

P. Francisco

numa

Libermann nasceu em 1802, na

Alsácia,

família judia de Saverne.

Depois da sua conversão

desprezado pela família,
e afectivas. Já aluno do
seminário, será marginalizado por causa da epilepsia
(considerada uma maldição de Deus, fechava-lhe as portas do
foi

cortado das suas raízes culturais

sacerdócio)

Foi a partir da situação por ele próprio vivida, que
compreendeu mais facilmente a situação dos escravos negros
do Haiti ou dos recém-libertos de Bourbon, de que lhes
falavam os seus companheiros de seminário Tisserant
(população do Haiti e S. Domingos) e Le Vavasseur
(evangelização dos escravos da ilha Bourbon).

A
A

missão

é

um

missão segundo Libermann
processo englobante de todos os valores da

pessoa. Antes de baptizar, importa

motivar

A

escola tinha

um

na escola.

estava

promover

a

pessoa até

a sua conversão.

papel importante: o futuro da missão

Seriam

as

escolas

que formariam os

catequistas, os professores, os chefes de oficina, os mestres de
artes

e

ofícios

e

os futuros padres.

Na

escola,

entrava o

trabalho agrícola e a aprendizagem das artes e profissões.

O

trabalho era a outra alavanca da missão.

-
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Nas

cartas de

Libermann transpira

a

preocupação constante

pela dignificação dos africanos.

A

pessoa implica trabalho

dos escravos

livre,

podiam

muitas partes
-

com

a dignificação da

instrução e família livremente

constituída (em regra, os escravos,

O

em

sua iniciativa missionária coincidiu

a libertação jurídica e social

mesmo

tendo

filhos,

não

casar).

arranque das missões

em

Africa partiu quase sempre da

libertação de jovens e adolescentes que vieram viver para a

missão, e deles sairiam os primeiros catequistas e as famílias
cristãs.

com

Foi

um

este

modelo de missão que Libermann

Todo o
uma igreja

dos pioneiros da missão moderna.

como

objectivo a formação de

incluiam

ministérios

ordenados

se

tornou

seu plano tinha
local

onde

se

o
desenvolvimento humano e a promoção da vida cristã.
Esta visão não apareceu feita de um momento para o outro.
Foi um percurso que Libermann foi descobrindo e
clarificando ao longo dos 10 anos que viveu como superior
dos espiritanos.
os

A hora de

Deus

e os sinais

e

os

leigos,

dos tempos

Para Libermann, os acontecimentos eram sinais por onde

Deus

lhe falava. Ele passará praticamente toda a sua vida a

- chama-lhes "momentos de Deus".
Todos os passos da sua vida e todas as suas opções de fundo
não foi ele que os programou.
Para ele, todas as grandes provações da sua vida foram sinais
de Deus: a doença, o abandono de alguns dos seus

procurar

ler esses sinais

companheiros, o sacrifício dos seus primeiros missionários.
Era preciso por-se à escuta e esperar a resposta. Os grandes
passos da sua vida foram mais atitudes de acolher do que
escolher. Por isso a sua devoção a Maria: Maria não foi uma

mulher de acção, mas de acolhimento
* Patrícia
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e

de paixão.

Magalhães, Vice-Presidente dos JSF. Licenciada

em

Direito.

A Paz de

Deus

e

o Deus da Paz
Por Fátima Monteiro

Visitar-nos-d o sol que nasce Id no alto,

para iluminar os que vivem nas

trevas,

para guiar os nossos passos, pelo caminho da paz.

No

atribulado

mundo

de hoje,

como podemos

encontrar a

verdadeira e completa paz de Deus? Procurando o

Deus da

paz, eis o verdadeiro segredo!

Infelizmente vivemos
terrível contradição:

num mundo em

queremos

a paz,

Desde que começamos

que impera

uma

mas preparamo-nos para

tudo o
que nos rodeia, a violência, a guerra, os conflitos armados, a
morte... tudo isto convive connosco. Torna-se arrepiante
pensar que no século que há pouco findou morreram mais de
a guerra.

cem milhões de pessoas

a ter consciência de

pelo uso das armas e não houve

único dia de paz no nosso planeta. Isto pode dar-nos

da distância que nos separa da paz
Para nós, este

cHma de

longínquo, de

uma forma

violência,

e

um

só

uma ideia

da convivência pacífica.

que por vezes nos parece

inadvertida impregna-se na nossa

vida diária, nas nossas formas de actuar, nas nossas concepções

sobre a lamentável situação do

«E impossível

solução.

pensar,

cada

sem

um

mundo

e das vias

um mundo em

paz!»,

de possível

chegamos

a

reparar na quantidade de violência que geramos,

de nós, diariamente.

Não podemos

entender por paz apenas a ausência de guerra.

humana

quando o

Falta paz

sempre que

humano

extingue espécies animais, quando o equilíbrio da

natureza

é

ameaçado.

desemprego
falta

a vida

Não

e violência,

de direitos

é violentada,

ser

há paz quando há miséria, fome,

quer

em

e respeito... a

casa, quer nas ruas, quando há
paz verdadeira é fruto do amor
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e

da

Paz
de

justiça.

Ao mesmo tempo que é dom

é resultado

de Deus,

da verdade, da justiça, do amor

e

é conquista.

da liberdade

e entre todos.

Assim, os quatro pilares sobre os quais

se

deve apoiar a paz

amor e a liberdade como ensinou o
Encíclica
Pacem in terris.
Papa João XXIII na
são a verdade^ a justiça, o

Para sermos construtores de paz é preciso, acima de tudo, viver

na verdade.

Uma verdade

que vem do assumir a minha realidade

o meu chamamento a seguir Jesus na Sua opção de não
ser morno, de sempre optar pelo «sim, sim» ou «não, não», de ter
a coragem de assumir as opções e suas consequências, de lutar
pelas convicções que são enraizadas no Seu exemplo de vida.

humana

e

A verdade junta-se a justiça, juntamente com o

dignidade de cada pessoa.

Um

exercício

muito

respeito pela

eficaz para se

descobrir a falta de dignidade, a humilhação, a exclusão da

pessoa é colocar-se no lugar do outro. Dignidade humana é
algo que toda a pessoa tem, pelo simples facto de ser pessoa.

Não

é algo que podemos «dar» ou «não dar» a alguém, é algo
que temos de reconhecer. Dignidade requer igualdade,
partilha, perdão e valorização de toda a criação.
Sabemos, porém, que sem amor sincero e desinteressado, a
própria justiça não poderá assegurar a paz no mundo. Se o
amor que é sinal distintivo dos discípulos de Cristo, que se

traduz

em

palavras de

amor

gestos de serviço gratuito e desinteressado,

compreensão

e

em

de perdão, a onda pacificadora do

comunidade
compreender também o quarto
pilar da paz, e esse é a Hberdade, o reconhecimento dos direitos
das pessoas e dos povos e o livre dom de si, no cumprimento
responsável dos deveres que competem a cada um, no próprio
estado de vida em que se encontra.
A paz não tem de ser um sonho... pode ser uma realidade,
pelo menos no restrito «mundo» que nos cerca, se nos
deixarmos ser instrumentos da Sua PAZ...
alarga-se e estende-se até interessar toda a

humana. É, então, mais

Que
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fácil

instrumento da

TUA PAZ!

o comboio da descoberta
Por Faustino Monteiro*
"Desce do comboio
sociedade globalizada

e
e

vem ajudar-nos". Esta frase, numa
sem fronteiras, bem que podia

simbolizar o grito de todos aqueles que vivem nas periferias da

que não conseguem apanhar o comboio do
desenvolvimento. E necessário ampHficar a voz destas pessoas
que sobrevivem no dia a dia sobre os escombros da guerra, da
fome e de outras formas de violência, como a iliteracia ou a
falta de cuidados de saúde. Essa voz, apesar de ouvida, não é

humanidade

e

escutada pelas poucas pessoas que têm direito a sentar-se no

A maior parte das pessoas deste
comboio, apesar de estar ao corrente desta realidade (o
comboio do desenvolvimento tem todas as mordomias como
TV Cabo, Internet, etc), há muito que deixou de escutar essas
vozes, pois pensam que é uma inevitabilidade: "coitaditos!",
dizem uns, "que trabalhem!" dizem outros. A permanência
neste comboio é exigente e quem não cumpre as exigências
está sujeito a levar um pontapé no traseiro, e é vê-lo rebolar
por aí abaixo...
comboio do desenvolvimento.

Descer do comboio egoísta
Ser missionário é ter a capacidade de descer deste
egoísta e conformista, talvez

memória de

ele

alguma vez

num

ter parado.

comboio

apeadeiro onde não há

Provavelmente por

falta

com

bilhete váhdo. É que neste comboio não
um. Provavelmente existirá alguma resistência
por parte do maquinista ou de alguns passageiros
(principalmente os da classe VIP) em parar em certas estações.
Talvez por terem receio que este seja tomado de assalto ou.

de passageiros

entra qualquer
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então, não vá algum vírus entrar

em algum compartimento

e

não parar, talvez
andamento o que causará,

afectar o conforto reinante. Se o maquinista

tenhamos de

saltar

do comboio em

seguramente, alguns ferimentos.

No

entanto, a recuperação é

termos dado esse primeiro passo ajuda
mazelas da incompreensão, do isolamento e das

rápida, pois a alegria de
a curar as

dificuldades.

Cada

cristão

é

chamado

a

sair

num

desses

apeadeiros,

O

seguindo aquilo para que se sente mais vocacionado.
importante é sair neste comboio, porque se não sairmos nunca
mais chegaremos...

O comboio da solidariedade
Desde que estou nos Jovens Sem Fronteiras, descobri um
outro comboio: "o comboio da solidariedade", que me tem
levado a viagens que eu não ousaria.

O

maquinista,

um

tal

de

Espírito Santo, nunca nos diz previamente onde é que é o
destino...

Um

dos apeadeiros, a que este comboio

tem por nome Estabelecimento

Prisional de Tires,

de Tires (o grupo a que pertenço) têm

um

me

levou,

onde os JSF

trabalho pastoral de

animação há vários anos. Este trabalho tem-me despertado
(e não se pense que este problema
é apenas destas pessoas). No entanto, a esperança visível nos
olhos destas mulheres aquando da nossa presença, e que
muitas vezes deixam escapar uma pequena lágrima, tem-me
ajudado a entender o verdadeiro sentido de 'dar a liberdade aos
cativos'. É que há muita gente presa que está em liberdade e
muitas outras que estão em liberdade mas estão cativas...
Durante muitos anos, no mês de Agosto, o comboio da
solidariedade levou-me a uma região um pouco árida, com
muita gente de idade e pouca em número: o Alentejo. Ao
tentar despertar para o sentido da vida e da fé, eu e os meus
companheiros aprofundámos a oração, o testemunho de vida,

para o problema da soHdão

a importância da presença e da vida comunitária.
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Comboio na Ponte

Há um

certo tempo, este

oito jovens

numa

comboio levou-me

longa ponte, a

um lugar que

a

mim

e a

mais

só conhecia pela

televisão e pelos jornais e infelizmente pelos piores motivos: o

Huambo, Angola. Há quem diga que o comboio do
desenvolvimento também passa por lá, mas só quem tem
determinados produtos é que tem direito a entrar nele. Nesta
estação,

onde

estive cinco semanas, encontrei gente simples e

uma

pobre, vítimas de

guerra

sem sentido que deixou muitas

mazelas. Casas destruídas e estradas intransitáveis é o cenário

normal desta estação. No entanto, o povo acolhe muito bem a
todos os que vêm por bem. Têm um coração de grande
fraternidade e partilha.

Como

esquecer a magnífica recepção

na Missão do Vale do Queve, onde reservaram o único banco
da Igreja (os outros foram roubados durante a guerra!) para os

No Huambo,

visitantes.

formação

e

eu

e os

no acompanhamento

e

meus

de rua, mutilados de guerra, doentes,

E

sabe se

um

de ser tão egoísta

também

Quem
*

etc.

assim este comboio. Aparece quando menos se espera.

Quem
-se

colegas ajudámos na

presença junto dos meninos

ele

e

Comboio do Desenvolvimento deixa
muda de rumo e estratégia transformando-

dia o

num comboio

da solidariedade?

sabe...

Faustino Monteiro, ex-Presidente dos JSF, vice-presidente de Sol Sem Fronteiras.
Licenciado em Engenharia Informática.
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Maria,

Mãe Sem

Fronteiras
Por

Patrícia

Magalhães

Neste mês de Maio comemora-se o Dia da Mãe.
É, para mim, um mês com significados muito especiais: é o
mês em que eu nasci, é o mês em que, consequentemente, a
minha mãe foi mãe e é o mês dedicado a Maria, a mãe das mães.
Além disso, é ainda o mês escolhido pelo Secretariado
Nacional da Pastoral Juvenil para fazer os jovens de todo o
Portugal peregrinar até junto de sua mãe, no Fátima Jovem.
E muito difícil escrever sobre o Dia da Mãe, sem cair nas
palavras habituais que vemos em vários postais que
compramos para oferecer às nossas mães neste dia.
De qualquer forma, tudo o que se escreve só é banal se nos
deixarmos invadir por essa banahdade. A nós, jovens e filhos,
cabe-nos ser testemunhas vivas do amor maternal, pois o
verdadeiro amor nunca é banal. Toda a mensagem que Jesus
Cristo nos deixou se resume ao Amor e passados mais de dois
mil anos não se tornou banal...

O coração das Mães
Todos sabemos que muito ou quase tudo o que somos
devemos às nossas mães.
Sendo este um espaço dedicado aos jovens, não poderia
fingir que não sei que é precisamente na idade jovem que o
conflito de geração

Mas também

sei e

com

os pais é mais latente.

todos sabemos que são sempre

eles e,

mães que, quando precisamos de alguma
sabem sempre como, onde e quando, não é verdade?!
Elas falam com o coração, com o amor que podemos
sempre onde quer que estejamos.
especial as
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em

coisa,

sentir

E mais: o amor de mãe nunca espera recompensa...
As mães alegram-se quando estamos alegres e sofrem
connosco

muitas vezes

as nossas dores

Elas são o

exemplo de quem

em

foi para

silêncio.
elas

também um

exemplo: Maria.
Maria, a
Se,

ao

muito

mesmo tempo,

Mãe

parece

presente

fácil

escrever sobre Maria, é

compreender o verdadeiro alcance daquilo que
a sua Missão de Mãe de Jesus e da Igreja.

difícil

a sua vida e

Maria, desde o encontro

com

foi

o anjo, pronunciou sempre o

"Faça-se segundo a vontade de Deus".

Toda

a sua vida estará

marcada por uma extrema dedicação a Deus, na pessoa do seu
Filho, e toda a vida de Jesus em Nazaré estará marcada pela
pessoa de Maria.

O

Maria não aceitou ser mãe de Jesus para
dominar ou
n'Ele, mas para se submeter a Ele como discípula, sem
deixar de ser Mãe.
Maria não andou com Jesus a pregar nem a curar doentes. Ela
foi mais afecto do que razão, mais presença do que influência.
Maria esteve sempre presente solidária com a dor de seu
Filho e esteve presente na hora em que Jesus não fez nada, a
não ser sofrer pregado numa cruz como um malfeitor.
Nesse momento, Maria sofreu por todas as pessoas, as dores

mandar

da maternidade.

Ao

onde

se

homens

e

revêem todos os discípulos que
mulheres de todos os tempos e
todos nós, jovens, Jesus entrega sua mãe, como prova do seu
amor infinito por toda a humanidade: «Mulher, eis aí o teu
filho». «Filho, eis aí a tua mãe».
discípulo amado,

Jesus ama, todos os

Maria, segundo Mel Gibson

"A Paixão de Cristo", no cinema, na Semana
meu grupo de JSF do Barreiro.

Fui ver o filme
Santa

com

o
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Muito

escreveu sobre este filme e muita comrovérsia

já se

como em

gerou. Apesar de tudo,

geral

no cinema,

prefiro o

"livro".

personagem de Maria tocou-me profundamente
não só pela simplicidade e por saber guardar as
coisas em silêncio, mas principalmente pela força e coragem
que ela, enquanto mãe e sempre confiante em Deus, transmitiu
Mas,

naquele

a

filme...

a Jesus.

Durante

caminhada para o

a sua

mãe por algumas vezes
Maria

e esperança.

- fé

calvário, Jesus

encontra sua

procura nos olhos dela o que precisa

e

e Jesus

não falam, apenas

se

olham, mas

Jesus Cristo ao vê-la, recupera as sua forças carregando
ele a

cruz do

Maria
se,

foi a

com

Mundo.
ponte entre Deus (Pai) e Deus (Filho). Foi como
Deus (Pai) comunicasse a Deus (Filho) que o

através dela.

caminho tinha de

E Maria

esteve

ser seguido até ao fim.
lá até

ao

fim...

mesmo quando

outros não

estiveram...

Ouvi na Semana Santa o meu pároco António Sobral
(paróquia de Santa Maria - Barreiro) dizer por algumas vezes:
"Pensemos como terá sido a Sexta-Feira Santa de Maria depois
de acompanhar o seu Filho ao longo daquele sofrimento e de

E

ele expirar".

estas palavras ficaram a ressoar até hoje...

Ninguém poderá medir o sofrimento
qualquer mãe que vê o seu filho
silêncio

Por

com

em

desta Mãe...

sofrimento

nem

e sofre

de

em

ele.

comecei por dizer que escrever sobre
sobre Maria é muito difícil.
isso,

as

mães ou

Maria do SIM
Para nós, Maria é modelo de amor, dedicação, serenidade,
e

confiança

Maria

em

foi

missionária por vocação.

Anunciação, ao dar o seu
66
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fé

Deus.

Espiritualidade

SIM

No momento

da

ao projecto de Deus, o Espírito

Santo fez dela a primeira missionária: o seu coração será o
berço da Missão.

E como missionários que somos neste mundo, é no seu
exemplo que poderemos percorrer os caminhos ao lado do
pequeno, do pobre, acreditando como Maria na força
libertadora do amor de Deus mais forte que a própria Morte.
Caminhos esses que, aliás, Maria percorreu e nos deixou de
uma forma bela com o Magnificat.

A

nossa resposta deverá ser a dela: "Faça-se

vontade"

e

o caminho a percorrer tem

sim a Deus que nos disse qual
palavras
justiça,

a

em Mim

um nome:

Sua vontade

a tua

"SIM". Dizer

com

as atitudes e

do Filho de Maria. Dizer sim ao amor, à verdade,
ao perdão, à paz, à alegria, ao acolhimento

disponibilidade, ao silêncio, à

mansidão, à fortaleza,

à

fé, à

à
à

esperança, a humildade, à

contemplação,

à

simplicidade,

à

confiança, ao serviço.... dos outros nos caminhos da missão!

Missão no Planeta Jovem

•

67

CRU2

^^

'^^

^*i?^

I
\

m

