ÍU

Encontro Nacional 2001
Fiães

-

Sta.

Maria da Feira

Os Jovens Sem Fronteiras (JSF) realizaram o XIII Encontro
Nacional em Fiães - Santa Maria da Feira, de 4 a 7 de Setembro
de 2001. Vindos do Minho ao Algarve, os cerca de 180 JSF
apostaram no lema "Uma Cultura de Serviço". Foi um tempo
forte de encontro, de reflexão, de oração, de partilha e de
cultura.

O

Voluntariado, neste 2001 a ele dedicado, teve lugar de

João Souto
Madrid) e pelo P. Raul Viana) e nas
experiências de imersão social, realizadas em Instituições de
apoio a crianças, idosos e toxicodependentes em recuperação e
realce nas duas conferências (proferidas pelo Dr.

(Manos Unidas

-

reabilitação.

Mensagem

Final

"JSF, Por uma Cultura de Serviço", foi o tema que congregou cerca de 180 jovens de 25 grupos JSF, de Norte a Sul

do

País.

O

episódio evangéhco da multiplicação dos pães serviu de

mote para apresentar
espírito de serviço.

a necessidade de viver

Da mesma forma que Jesus

um

verdadeiro

Cristo, naquele

tempo, disse aos seus discípulos: "Dai-lhes vós mesmos de
comer", hoje, ele também nos dirige essas palavras.
problema das "fomes" do nosso tempo é um problema nosso,

O

de todos! Para

isso, é necessário cultivar

um espírito

problemas, cooperar,
peritos

em humanidade.

não tivermos
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no entanto, não

a capacidade de
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de serviço

com os outros, enfrentar
procurar o bem comum. Em suma,

que passa por: implicar-se

ir

os
ser

será possível se

ao encontro do "próximo",

servimos a quem nos e próximo, so nos
aproximamos de quem nos comove, só nos implicamos
quando sentimos, só sentimos quando estamos próximos e só
estamos próximos quando servimos.
Como desafios, há que valorizar o capital humano através da

porque:

só

educação e da formação e estar permanentemente à escuta do
nosso tempo, porque quem escuta é aquele que ama.
Ano Internacional do Voluntariado que vivemos presentemente é uma oportunidade de valorizar e aprofundar esta

O

dimensão que

vai

emergindo cada vez mais nas nossas

sociedades.

A

necessidade de definir o voluntariado e o enquadramento

respectivo na sociedade é importante.

um

de

exercício

solidariedade para

De uma forma

autonomia individual, de cidadania e
os últimos. Provém de um processo de

com

sensibiHzação e conscienciaHzação de
desigualitário

geral, é

um mundo

onde imperam situações de

bastante

injustiça,

mar-

pobreza extrema, etc.
compaixão, no verdadeiro sentido da palavra, leva-nos ao

ginalização,

A

reconhecimento do direito que todos temos em ter uma vida
digna, o que conduz a um compromisso efectivo pela procura
da dignidade humana, mobilizando-nos na construção de um

mundo

mais fraterno.

Todos damos

graças a Deus, por o voluntariado atingir e

envolver todas as classes sociais, ateus e crentes, cristãos
cristãos, isto

"A

Igreja

é:

do

e

não

todos os homens de boa vontade.
sec.

XXI ou

é

pobre

e missionária,

ou então não

que nós JSF, em comunhão
nossas comunidades paroquiais em

servirá para nada", este lema, leva a

com

a Igreja

em

geral e as

tenhamos de viver um verdadeiro espírito de
pobreza e missão. Pôr-se a caminho à descoberta dos pobres
do nosso tempo é uma obrigação! Há que dizer presente, aqui
particular,

estou!

A

vitaHdade do

Movimento

passa por aprofundarmos as

que nos caracterizam: o aprofundamento da espiritualie espiritana ficou simbolizada na celebração
que se recordou os frutos missionários que as terras entre

raízes

dade missionária

em

Missão no Planeta Jovem
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Douro

Vouga têm

e

gerado.

missionárias deste ano,
fora

do

país,

em

Os testemunhos

das experiências

cinco locais diferentes, dois deles

mostra que queremos

falar

mais por aquilo que

fazemos, do que por aquilo que dizemos

ser.

A

inserção

paroquial ficou patente na partilha das actividades de grupo e

acolhimento de D. António Taipa, bispo
auxiliar do Porto, do P. José Campos, o pároco, e de toda a
na participação

comunidade de

e

Fiães.

Sentimos que os caminhos

a percorrer são

muitos

e variados:

caminhos de Jericó, em busca do homem caído, os
caminhos de Emaús, ao encontro do homem desiludido, os
caminhos de Atenas, em busca do saber e da pergunta do sentido da vida e os caminhos de Roma, ponto de partida para
todas as culturas. Saibamos escutar a voz do Espírito que nos
vai apontando outros caminhos que nem sequer ousaríamos
imaginar alguma vez percorrer.
os
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Encontro Nacional 2002

Carvalhal

-

Barcelos
Por Tony Neves

A

Paróquia de Carvalhal,

acolheu os 220 Jovens

Sem

mesmo

às

portas de Barcelos,

Fronteiras (JSF) que aH realizaram

Nacional, de 4 a 6 de Outubro. O tema
'Ao Encontro dos Pobres', em sintonia com
Cláudio PouUart des Places, o fundador dos Espiritanos há 300

o

XIV Encontro

mobilizador

foi

anos.

Estiveram presentes 25 grupos de JSF, do Minho ao Algarve
se apresentaram, de uma forma muita criativa, escolhendo

que
e

explicando

um

símbolo.

Os pobres do nosso tempo

O Diácono Tiago Barbosa desenvolveu o tema do Encontro
e

sahentou, na figura de Cláudio Poullart des Places, a sua

radical

opção pelos mais pobres.

As pobrezas de hoje

desfilaram diante

dos jovens nos

workshop's. Instituições que ousam combater
velhas formas de pobreza apresentaram-se
falar

em

do que vão fazendo: toxicodependência,

crianças

com

problemas,

deficientes

as

novas

e

Carvalhal para
álcool,

físicos

e

fome,

mentais,

problemáticas laborais, imigração, marginaKdade, conflitos por

no combate

dramas dos tempos
convidaram a
favor dos pobres do nosso tempo.

resolver. EspeciaHstas

que correm partilharam

compromissos em

a estes

as suas experiências e

Partilha criativa

A partilha entre os JSF ocupou a manhã de domingo. Houve
tempo

e

espaço para se testemunhar a riqueza da Ponte
Missão no Planeta Jovem
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em
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Cabo Verde,

das Jornadas Espiritarias Jovens a França, das

quatro Semanas Missionárias no Alentejo, da Peregrinação
Ecuménica a Taizé. A Margarida Querido e o Vitor Barros, por
seu lado, contaram a sua experiência de Leigos Missionários
em Angola e na Guiné-Bissau. Houve também um es^ço para

dos projectos da

se falar

A
As
à

festa das Celebrações

celebrações foram

a Vigília de

Sábado

ONGD 'Sol Sem Fronteiras'.

tempo

forte neste Nacional.

e a Eucaristia

comunidade paroquial

Duas

delas,

de Encerramento, foram abertas

e familiares

dos JSF.

A Vigília, presidida

Hugo Ventura, que já partiu para a Amazónia,
começou com uma procissão de luz, desde o cruzeiro da aldeia

pelo jovem P.

que se encheu por completo.
D. Antonino Dias, Bispo Auxiliar de Braga, presidiu à
Eucaristia de Encerramento. Foi uma festa jovem onde não
até ao salão paroquial

faltaram as danças, os cânticos e os símbolos das liturgias

Na

africanas.

sua homilia, D. Antonino apelou ao sentido

missionário e à necessidade de lutar contra todas as formas de

pobreza

e

elogiou a dimensão paroquial dos grupos JSF.

Demonstrou

a urgência de pedir

que os pobres encontrem

uma
uma espiritualidade sólida. Pediu aos
jovens que fossem mesmo sem fronteiras, eliminando as que
estão amontoadas em nós.
quem

vá ao seu encontro. Valorizou a importância de

cultura de fé a par de

Os

O

P.

Manuel

e a

deslocados do Moxico

comunidade de Carvalhal deram

um

apoio

incondicional a este evento. Para dar maior visibilidade à

dimensão solidária da Igreja, todos se associaram numa
campanha para apoiar os deslocados de guerra no Moxico, no
leste
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Encontro Nacional 2003

Torre d'Aguilha

passado

com

cartaz publicitário que dizia: "Matosinhos:

futuro".

mas

Não

de quantos anos

é

um

o passado

sei

jovem. Por isso que bela
e

sei

de quantos anos é o passado dos JSF: 20.
idade bonita para um jovem e que bela idade para uma

desta cidade,

Que

Cascais

Por José Manuel Sabença

.

Há dias vi um

-

jovens, rapazes

e

bonita idade para os JSF onde jovens

e raparigas,

construir a fraternidade

sem

vão dando

se

barreiras e

assim que se cantava há 20 anos,

é

sem

as

mãos para

fronteiras.

Era

assim que ainda se canta

hoje.

20 anos JSF: tem

um passado com futuro para o bem da Missão.

20 anos JSF: 20 razões para olhar com confiança o futuro, 20
... 20 velas... JSF20@jovens.com

razões para

1.

JSF20@jovens.com

fé

JSF também poderia querer dizer jovem sem fé, mas não
nem pode ser. E a fé que, mesmo sem ser necessário
dizê-lo, está na base da vida e missão de um grupo JSF e por
isso mesmo de cada Jovem. A fé é um dos pilares onde foi
crescendo este edifício e que permitirá colocar mais pisos por
cima dos 20 que já tem.
quer dizer,

2.JSF20@jovens.com

Igreja

Um JSF é um jovem que vive em grupo. E como passarinho
de bando que não sabe crescer sem os outros, mas que pode

contar com eles quando algo não vai bem. A vida de
grupo realiza-se em Igreja, a comunidade cristã que, animada
pela força do Espírito, é chamada a uma comunhão ainda mais

também

Missão no Planeta Jovem
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O

alargada.

futuro está

numa comunhão

ainda maior

com

outras comunidades e grupos cristãos, ao ritmo do Espírito.
3.

A

Missão da Igreja

levando ao

mundo

é a

Missão que Cristo lhe confia para

ferido e cansado a

Esperança da libertação.

a

e

JSF20@jovens.coni a Missão
ir

Mensagem da Boa Nova

Os JSF

estão

empenhados

e

enterrados até à cabeça nesta Missão. Por ela são capazes de
dar-se

sem
4.

medida...

ontem como

JSF20@jovens.com

hoje...

os pobres de mais longe

Entre os pobres de mais longe há os que não conhecem o

Evangelho

e todas as vítimas

educação e de saúde.

E

voltam o seu olhar
desenvolvimento

e

e

da guerra e da fome, da

falta

de

sobretudo para estes pobres que os JSF
a sua acção, apoiando projectos de

ajudando os missionários que, no terreno,

lá

longe, sentem mais de perto as necessidades. Continuar a olhar ao

longe é sinal de ter boa
5.

visão...

um JSF

não

vai precisar de lentes.

JSF20@jovens.com chama

JSF não quer dizer Jovens sem fogo. Pelo contrário,

e fora

de

polémicas incendiárias, sabemos que os JSF são jovens com
chama interior e entusiasmo para testemunhar Jesus Cristo no
serviço aos outros e anunciá-lo entre os jovens. Continuar a

chama do Evangelho

alimentar esta

sobretudo jovens,
barreiras e até o

fogo

é

o que o

e

da Igreja

Missão Aqui

a

outros,

que queima

JSF20@jovens.com paróquia
e

de

uma comunidade

os JSF desenvolvem a sua acção e se

•

Amor

precisa...!

paroquial, é aí que

enquadram na vida da

paróquia onde para além de recordar
104

passá-la

o fogo do

nosso egoísmo. Jovens "incendiários" deste

mundo
6.

Membro

é fazer crescer

e

activar a vocação

missionária de cada paróquia
litúrgica, catequética e até

OS JSF

também

se

empenham na

sua vida

de caridade. "Thínk global, act local".

think global universal e sobretudo act localmente, na

sua paróquia. (JSF é
7.

um WBY:

Without BoundariesYouth)!

JSF20@jovens.com

pais

Cláudio Pouilart des Places e Francisco Libermann
reconhecem os JSF como seus filhos espirituais. E como quem
tem pai não é órfão - tanto melhor. Como os JSF têm dois
pais:

Cláudio

Grande

Francisco, então a herança é ainda maior.

e

herança... futuro garantido.

JSF20@jovens.com família

8

Perguntai-me antes da Família. JSF tem

membros de
juntamente

direito... e

com

de dever... da família Espiritana onde

padres e religiosas,

com

homens

e

Missão

o crescimento do Reino de Deus.

e

leigos mais velhos,

mulheres, procuram unir esforços para o

de fazer parte de

uma
9.

São

família.

Quem não

bem

da

gostaria

família assim...

JSF20@jovens.com pés

Os JSF são jovens com pés para andar porque, em nome da
Congregação dos Missionários do Espírito Santo, quero
exprimir aqui a nossa alegria por trazerdes a vossa juventude,
irreverência e ousadia, ao seio da nossa família, e manifestar o

nosso apoio à vossa existência e missão. Se, ao longo destes 20
anos, alguns de nós vos escandalizamos com algumas atitudes
ou palavras menos correctas desculpai lá. Não merecíeis isso,
mas também temos pés de barro e tenho esperança que nos
próximos 20 anos tais coisas não existam...
10.

JSF20@jovens.com vocação

Pela juventude de idade todos passam, por

uma

juventude
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sem

passam os que aceitam o chamamento e
vocação a ser irmão, irmã, de todo o homem. Para
chamamento poderá pedir-lhe que entregue toda a

fronteiras só

acolhem
alguns

a

tal

sua vida a construir a fraternidade universal

ou missionária. JSF não deixes de rezar
mostre qual a tua verdadeira vocação
mais longe, tem coragem... não temas.
11.

e

como

missionário

Deus que
te chamar a

pedir a

e se ele

te
ir

JSF20@jovens.com cabeça

A cabeça é una mas

tem muitas

partes.

Desde o animador de

à coordenação nacional, todos são
cada grupo JSF até
importantes na dinâmica e organização JSF. A cabeça não é só
para deixar crescer o cabelo... também pode ajudar a crescer

mais e melhor os JSF.
12.

JSF

já

JSF20@jovens.com "canudo"

tem idade de entrar na universidade

e

como

são

o "canudo". Já tem estatutos
que a Conferência Episcopal aprovou. Já não poderá haver
desculpas para trabalhar... nas paróquias, junto dos párocos e
intehgentes até conseguiram

até noutras dioceses,

já

juntamente

com

13.JSF20@jovens.com

Os Jovens Sem

os bispos...
orelhas...

Fronteiras são jovens

com

orelhas... para

segurar os phones que lhes dão música ou escutar as belas

canções que eles próprios criam, inventam, ensaiam, cantam...
e às vezes até gritam!
vida...

não deixará de
14.

Jovem com

orelhas,

com

música,

com

ser jovem.

JSF20@jovens.com braços abertos

JSF com braços abertos para acolher qualquer irmão,
independentemente da sua reUgião, cor ou condição... mesmo
que seja islão. JSF é um jovem ecuménico que abre os braços a
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qualquer cristão para construir a reconciliação

e

o

FEJovem -

Fórum Ecuménico Jovem.
JSF20@jovens.com coração

15.

Pode-se lá abrir os braços e não ter coração. Por isso os JSF
são jovens com um coração muito grande... onde o
acolhimento, a escuta, a partilha

quando tudo

isto se

mistura dá

e a justiça

um

"armam

barraca" e

são convívio que gostariam

de estender a todos os que vivem debaixo desta tenda quase

redonda que

é a terra.

16.

Vê-se logo

mesmo sem

e é

JSF20@jovens.com pinta

bom

tinta

de ver.

Os JSF

porque o que

eles

esquemas, fazer coisas aborrecidas
criativos,

inovadores
17.

e

quem

são jovens

gostam
e

com

pinta,

de não repetir

é

"bué de chatas! São

pinta assim não é trolha... é JSF.

JSF20@jovens.com

mãos...

Mas pode-se lá pintar sem mãos. Não pode. Por isso os JSF
vão continuar a privilegiar as mãos para ajudar os outros e usá-las para reaUzar trabalhos, actividades, campanhas. E nunca se
vão esquecer que uma mão ajuda a outra e que, quanto mais
não for, elas são necessárias para bater palmas.
18.JSF20@jovens.com paixão por

f

partir

Os JSF já se
ponto de deixarem tudo, por

Já viram algum jovem que não se apaixone?

deixaram apaixonar pela Missão

um mês

ou uns anos,

e

a

irem ao seu Encontro.

A paixão

é tão

grande que se dá a conhecer e prolonga-se o namoro por mais

uns anos

de

relações

desenvolvimento,

e apoio em projectos de
Os JSF têm um grande amigo (a)

novas

visitas, etc.

que continuará certamente

a ser

o intermediário desta paixão:

SOLSEF.
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19.JSF20@jovens.com ligação on
JSF também são jovens sem
aos outros... de telemóvel na

fios

mão

line

mas com grande ligação uns
mandar SMS aos amigos e

a

amigas, marcando encontros, decidindo trabalhos, avisando

momentos de oração. E como se sentem bem ligados entre si...
também se ligam, de vez em quando, a outros sites e nets...
afinal Jesus

não disse lançai de novo
20.

as netes?

JSF20@jovens.com vela na mão

Haverá algum JSF que nunca tenha tido uma vela na sua mão,
olhando para ela fosse convidado a louvar, dar graças,
pedir? Por isso JSF não quer dizer Jovem sem fogo, mas sim
Jovem sempre forte porque animado e fortalecido pela luz de
acesa, e

Cristo.

Por mil

e

uma

razões que eu não disse, mas pelas 20 que vos

JSF não é nem nunca será
sem Futuro', mas 'jovens sempre com futuro' para o
bem da humanidade onde a Missão da Igreja é convidada a
transmiti creio poder dizer que

'Jovens

testemunhar

Vamos

pelo

e

nós a responder ao apelo das origens:

mundo

fora

Levar a fraternidade
Pelas estradas

do campo

Pelas ruas da cidade
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Vamos levar a esperança
Que o mundo pode mudar
Que os homens podem sorrir
E os jovens podem cantar!

Encontro Nacional 2004

Singeverga

Mensagem
Entre os dias

1

e 3

-

Sto. Tirso

Final

de Outubro de 2004, os JSF reuniram-se no

XVI Encontro Nacional, no Mosteiro Beneditino de Singeverga,
com o lema: "Reza e Trabalha na Missão sem Fronteiras". Cerca
de 350 jovens, do norte ao sul do país, um valor recorde em
termos de número de elementos

e

de grupos participantes,

rezaram, partilharam, reflectiram, conviveram e trabalharam.
S.

Bento

e a

identidade europeia

A oportunidade de viver este grande encontro num Mosteiro
Beneditino
revelou-se
um grande privilégio, para
compreendermos a formação da identidade europeia, através
da sua herança espiritual e cultural. Não é por acaso que S.
Bento, fundador dos beneditinos, é um dos padroeiros da
Europa.
acolhimento, a profundidade das orações, os gestos

O

simples do ritmo diário de trabalho e oração inseridos

numa

paisagem bucóhca, onde o silêncio tem um papel fundamental,
reflectem a sua missão na Igreja que se resume a: "Ora et
Labora". Uma missão que, apesar de se concretizar no espaço
do Mosteiro, é cheia de horizontes.

Rezar
Rezar

e

e

Trabalhar

Trabalhar fazem parte integrante da vida que se quer

em festa contínua. Mas a festa não será completa enquanto
houver irmãs, ou irmãos nossos que, ao perto e ao longe,
clamam por uma vida mais digna. Aí está um largo campo de
Missão no Planeta Jovem
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trabalho que não

tem

fronteiras: defesa e

promoção dos povos

mais marginalizados, acolhimento de refugiados
assistência a todos aqueles

aberto e franco

com

outras igrejas e culturas.

semelhança de santos

e

emigrantes,

que sofrem de soHdão, diálogo

No

entanto, e à

ao longo da história da Igreja,
não poderá ser feita antes de uma

e profetas

essa travessia dos mares,

com Deus e através da escuta da
Sua Palavra Divina, que só será efectivamente Divina, quando
relação profunda de oração

um de nós, nos nossos

penetrar no coração de cada

grupos, nas

nossas paróquias e comunidades. Só assim, estaremos aptos a
escutar e a ser dóceis ao Espírito Santo que nos envia a
trabalhar, transformar, anunciar e a ser sal e luz.

A Missão sem fronteiras
A

nossa missão não será

A

Deus.

casa de

local para

Deus
se

nossa casa, mas sim na casa de

o local para onde Ele nos envia. E o
é, seguramente, o melhor lugar
fizer, estaremos a multiphcar os rostos
é

onde Ele nos

do mundo. Se assim

em

envia,

da e na missão de Jesus Cristo. Que, no nosso caso particular,

tem o rosto da missão

Ao
com
e

Espiritana.

regressar para os nossos grupos e paróquias de origem,
a protecção maternal de Maria,

continuamente inspirados

em

com

a

bênção de

S.

Bento

Cláudio Poullart de Places

e

Francisco Libermann, saibamos procurar espaços de oração, de
silêncio,

de contemplação

e

de reflexão

e que, a partir daí,

sintamos impelidos a Partir para trabalhar
grande
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onde os trabalhadores são poucos.

Missão Aqui

nos

numa messe que

é

ÍU

Encontro Nacional de Animadores

com Missão

20 anos

Por Susana

Silva*

O

Seminário da Torre D'Aguilha acolheu, de 22 a 24 de
Novembro, mais um produtivo Encontro Nacional de

Animadores

''Jovens

Sem

Fronteiras''.

Desta feita, cerca de 70 jovens, vindos de norte a sul do país,
debateram e ''encontraram-se" com base na temática principal
"JSF: 20 anos ao serviço dos pobres", onde todos foram
convidados a retornar às origens do Movimento e dos seus
próprios grupos,

bem como a

reflectir sobre orientações e

projecções para o futuro.

Num

ano

comemoram

realmente
os seus

aniversário e a

especial,

300 anos,

os

onde

os

Espiritanos

JSF comemoram

o seu 20.^

ONGD 'Sol Sem Fronteiras' comemora os seus

10 anos de existência, muitas foram as vertentes abordadas, não
deixando de se lançar ideias a ter em conta, para uma

comemoração em grande.
Identidade JSF

Com

do

P. Raul Viana, fundamentada nos
novas e outras mais conhecidas,
(re) descobriram quem são os JSF e quais os desafios que nos
vão sendo colocados ao longo da nossa caminhada.
E porque a palavra "Movimento" pressupõe uma forte
dinamização, ao Movimento dos Jovens Sem Fronteiras (e a
todos os jovens!) se pede um novo vigor e um compromisso
verdadeiramente opcional pelos mais desfavorecidos. Só tendo
como alicerce o Evangelho e sendo testemunhas empenhadas
desse projecto de Amor, será possível a construção de um
a apresentação

estatutos,

caras

mundo bem

mais

melhor, onde reine a Fraternidade Universal, a
Missão no Planeta Jovem
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Solidariedade, a Justiça e a Paz, tudo conceitos enraizados na

vivência da grande família

"Sem

Fronteiras".

Comungando de uma mesma Espiritualidade e de uma
mesma meta, os Jovens Sem Fronteiras e os Missionários do
Espírito Santo, tentam responder criativamente aos novos

apelos da Missão, alargando cada vez mais o espaço da sua

acção

e das suas tendas. ..afinal

mesma

luz e partilhamos o

Numa

ideal.

perspectiva mais particular, não foi esquecido, nesta

abordagem ao tema "JSF:

como

de contas, juntos levamos a

mesmo

Quem

somos?", o papel dos grupos
Os grupos

actores na Inserção e Dinamização Paroquial.

de origem, cada qual segundo a sua realidade, devem assumir-se

como

locais privilegiados de partilha, de crescimento, de

aprofundamento da

fé,

de testemunho

informação. Cultivando esta vivência

e

de formação e

em comunidade

e

dando

conhecer a verdadeira face do Movimento, será também
possível dar à Igreja um "Colorido Missionário" e tornar cada
a

paróquia menos cinzenta, mais activa

E

e

mais jovem.

necessário estar atento e responder

E urgente encarnar
que o empenhamento missionário é
dos mais pobres.

com

eficácia ao grito

a sua situação e acreditar

solução para resolver os

problemas na sua raiz. Como dizia o próprio P. Raul: "Não
basta dar o peixe... é preciso ensinar a pescar!". Por isso, é
importante o Caderno de Estudos, apresentado pela Fátima
Monteiro.

Encontro com a historia

Numa

outra perspectiva, e

já

pela

voz da Sandra Simões (Ex-

presidente JSF e actual presidente de "Sol

Sem

Fronteiras"), os

responsáveis dos vários grupos ouviram falar do passado
nostalgia e sentiram que os Jovens

terem só 20 anos, são
vivo

e,

já

com

Fronteiras, apesar de

uma história de juventude, de testemunho

sobretudo, de esperança.

Movimento deu voz

Sem

Ao

à necessidade de

longo de duas décadas, o

uma

visão mais alargada, à

necessidade de chegar aos pobres mais esquecidos do nosso

mundo,
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uma nova

Evangelização.

Respondendo

ao apelo do Papa João Paulo

os JSF acreditam que é possível

II,

olhar mais longe, para além do nosso próprio umbigo.

Com

em

o nascimento,

Fronteiras", que

também

Missão começou

a

ONGD

da

1993,

Sem

"Sol

esteve presente neste encontro, a

ganhar rostos conhecidos

e,

hoje, muitos

voluntários JSF arriscam a partir para onde a ajuda é urgente,

fome

para países de guerra, de

e

de miséria, para onde se

sentem chamados e enviados pelo Pai.
Todos os animadores foram desafiados a debater, entre si, o
sentido da sua própria caminhada e da caminhada do seu grupo,
não esquecendo quais as responsabilidades que cada um de nós
tem no seio do Movimento. De uma partilha bastante uniforme,
chegou-se à conclusão de que todos nos deparamos com os
mesmos problemas e com os mesmos obstáculos, e que é
necessário apostar na formação dos elementos mais jovens,
incentivá-los e integrá-los na dinâmica "sem fronteiras", apelando
cada vez mais a um espírito de compromisso e de sacrifício.

Cinco

pilares

Reflectindo sobre os 5 pilares

em que assenta o carisma JSF,
uma caminhada em grupo: a

encontrámos o fundamental para

ORAÇÃO

como o

pilar

PARTILHA como

da acção, a

expressão da espiritualidade e da vivência, o

como forma

de comunhão

com

o Pai

e

IR AO

com

os

a

ENCONTRO

Homens,

a

FE

COM OBRAS como símbolo do testemunho e do compromisso
e a

MISSÃO como espelho de doação, entrega e serviço genuínos.

Deste fim de semana, os animadores levam uma certeza, a de
que temos agora que olhar para o que falta construir e
continuar a trabalhar empenhados na realização do projecto
de Deus para os homens.

como

Libermann, também nós Jovens, somos
convidados a aceitar o Seu chamamento, a colocar as nossas
Tal

vidas nas Suas

mãos

e a dizer: ''Qnero ser

pena, afim de que o Vosso sopro
*

Susana

Silva,

JSF de

para Vós como leve

me conduza para onde quiser...

Tires. Licenciada

em

'\

Publicidade e Marketing.

Missão no Planeta Jovem •

113

Semana Missionária
Missão c Vinhais - Bragança

m

Por Carolina

Silva*

O Concelho de Vinhais recebeu, pela primeira vez, uma
semana missionária que contou com a participação de 17
Jovens Sem Fronteiras de todo o país. A deslocação do grupo
a este concelho transmontano, entre os dias 6 e 16 de Agosto
com

a festa de N.^ Sr.^ da Assunção, o

que
comunidade.
D. António Montes Moreira, Bispo de Bragança-Miranda,
brindou o grupo com uma visita logo no primeiro dia:
apresentou a Diocese e jantou com os JSF.
de 2004, coincidiu

permitiu

Os

um

maior contacto

a

jovens animaram as Eucaristias e a

Padroeira

e realizaram

população.

Ao longo

aldeias

as

com

um

Novena da

festa da

pequeno espectáculo para a

dias, os JSF percorreram também
do concelho para animar as Eucaristias e dar a

dos dez

conhecer o seu trabalho

à

população.

Outra das vertentes desta missão foi o trabalho com crianças
Alguns dias foram divididos entre a Santa Casa da
Misericórdia e o programa de Ocupação de Tempos Livres da
Câmara Municipal. Na Santa Casa, deu-se primazia à animação
musical e à conversa com os idosos, e no OTL reaUzaram-se
e idosos.

com as crianças e adolescentes.
também dois encontros de formação com

diversas actividades

Realizaram-se

jovens da paróquia, a fim de explicar quais os objectivos do

Movimento

que tipo de trabalho estes jovens fazem.
Também as crianças tiveram um encontro missionário.
Momento significativo foi a ida ao acampamento dos
escuteiros. Apesar da chuva, celebrámos a Eucaristia, jogámos
e

futebol e partilhámos

um

picnic.

O grupo também contou com alguns momentos de
formação interna e teve oportunidade de conhecer o Santuário
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do Imaculado Coração de Maria em Cerejais, a Catedral de
Miranda do Douro e o Santuário Mariano de Balsamão.
A orientação das actividades da semana esteve a cargo do
pároco Fernando Fontoura e do Padre Tony Neves, que
contaram ainda com a colaboração do diácono Fernando
Ferros.
*

Carolina

Silva,

JSF de

Sta.

Catarina da Fonte do Bispo, Algarve.
Licenciada

em Comunicação
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Fátima Jovem 2000

^

Propostas para a Pastoral Juvenil Hoje

-s

Por Tony Neves*

"A Igreja só
É um apelo

será

jovem quando os jovens forem

Igreja"

forte de João Paulo IL Para dar corpo a esta

provocação do Papa
seguem:

é

urgente tomar a sério

as palavras

que

se

Fé

E

dom

o

nosso lado.
as razões

também tem um outro lado: o da
As brechas na muralha aparecem sempre do

de Deus, mas

resposta humana.

Não

basta dizer que se acredita, é preciso descobrir

mais profundas da nossa Fé.

Não

de pode dormir à

sombra do baptismo que recebemos, temos que construir a
dia. Além disso, a Fé não é uma
teoria, é uma vida. Por isso Cristo disse que é pelos frutos que

nossa vida cristã dia após
se avalia a qualidade

acreditamos

em

da árvore.

É

todos os contextos

preciso ousar dizer que
e

ambientes. Custe o que

custar.

Bíbl ia

como

a

grande edifício começa pelos alicerces

e

Gosto de dizer que o futuro
segurança de
pilares.

Os

um

está

nas

raízes,

têm uma formação bíbHca
Conhecemos uns tantos textos e achamos

cristãos, regra geral,

muito deficiente.
que já temos categoria para interpretar tudo
coisa.

É

urgente beber na fonte.

Nenhum

e

mais alguma

cristão,

nenhum

jovem devia descansar enquanto não fizesse um bom curso
bíbhco. E, a Palavra de Deus tem de ser o nosso companheiro
de todos os
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Espiritualidade

A

com Deus exige tempos de dedicação
Não podemos passar a vida a encontrar bons

nossa relação

exclusiva a Ele.

argumentos que justificam

a falta

de tempo para rezar, para

Retiros, para leitura de livros de Espiritualidade.
esta

dimensão

vida,

nossas

as

convicções

Aprender

a rezar é

descobrir

como

um

rezar

e

não

se

os

e

cultivar

nossos compromissos.

trabalho de todos os dias.

pode

ser

vida de verdade e de beleza.

amor

Não

dar espaço a que tudo o resto abafe a nossa

é

pode amar

A

uma

Temos de

experiência que enche a

Oração

é

uma

expressão de

à pressa.

Liturgia
celebrar a nossa Fé em comunidade. E com alegria.
quahdade nos textos, nas músicas, nos gestos, nas
decorações, nas encenações. A alegria de sermos cristãos tem

Temos de

Com

de ser palpável,

visível,

uma

comunicável. Falta, muitas vezes,

formação litúrgica que, por um lado, nos leve a criar, a
e, por outro, a evitar dois extremos: as liturgias que
parecem velórios (tão formais, tão vítimas das rubricas
fossilizadas, tão mortinhas!) e as liturgias pimbas que nem
ajudam a interiorizar nem têm qualquer sentido estético,
artístico ou cultural.
Não queria deixar de referir a vida de morcegos de fim de
semana que "vitima" boa parte dos nosso jovens. Ou seja,
séria

fazer festa

dormem
grupos

de dia e andam (dançam!) de noite. As reuniões de

e

morcegos.

as

E

sofrem muito com
comunidades queixam-se.

Eucaristias
as

este

ritmo de

Grupo

A Igreja é família e como tal tem que crescer e viver. O grupo
o nosso espaço por excelência do crescimento e
amadurecimento dos jovens. AH eles se encontram, partilham,
rezam, formam e assumem compromissos. Exigem lideranças
é

-
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bem

bem
comprometidas. E não
escolhidas,

funcionamento de

bem

estratégias

formadas, muito motivadas, muito

pode esquecer que, para

se

um

grupo,

A

ajustadas.

são

um bom

dinâmicas

precisas

Fé não pode substituir

e

a técnica.

Aqui se joga muito do futuro da Pastoral Juvenil e do futuro
das comunidades cristãs.
Entre outros objectivos, a caminhada em grupo ajudará a um
discernimento da vocação a que Deus nos chama e da Missão
que Ele nos confia. Só que pode acontecer que Deus nos
chame nos momentos em que passeamos a vida em regiões sem
rede... a comunicação torna-se impossível. Outras vezes, se
calhar, perdemos o código de acesso às mensagens que Deus
nos vai enviando. Esta caminhada de fé em grupo ajuda a pôr o
nosso coração a bater ao ritmo do coração de Deus e dos
anseios dos outros.

Formação humana

Tem

de obedecer a

compõem

jovens que

um

e Cristã

plano que respeita a caminhada dos

E preciso elaborar um itinerário
em todas as dimensões da
decisivo. E urgente investir na

o grupo.

que ajude ao crescimento do jovem
vida.

Este

é

um

desafio

formação, começando por criar nos jovens a vontade de
encontrar respostas para as questões da vida.

problema

é

que

a Igreja,

respostas a perguntas que

lado

O

grande

muitas vezes, passa o tempo a dar

ninguém

faz!

Assim não vamos

a

nenhum!

Nestas

como

utilizar são

noutras coisas, a linguagem

fundamentais.

Não podemos

e

os meios a

continuar a emitir

quando os jovens captam via Internet. Não
podemos mandar mensagens por pombos correios enquanto o
jovem está a ler e-mails no seu computador. Assim, as
mensagens não vão chegar ao destinatário!
E que tal a ideia de Animadores Juvenis fazerem um curso de
Teologia, Ciências Religiosas ou Teológico-Pastoral?

uma onda
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Diálogo Ecuménico, Inter-Religioso

É um

e

Cultural

Num mundo

marcado por
veio propor
caminhos de concertação e diálogo. João Paulo II foi
incansável no palmilhar deste caminho ecuménico. Mas, ao
contrário do que se pensa (e, às vezes, se diz!), o diálogo não
é uma arma dos fracos. Para se dialogar bem é necessário estar-se muito seguro das suas ideias e convicções. Não dialogamos
para forçar ninguém a pensar como nós. Fazemo-lo para
aproximar, para construir pontes. Depois do primeiro milénio
ter sido o da unidade, o 2° da divisão, este 3° deverá ser o do
regresso à unidade? Será o tempo de nos voltarmos uns para os
outros? Não! E a hora de nos voltarmos todos para Cristo! O
I Fórum Ecuménico Jovem teve lugar no Seminário de Leiria a
rupturas

dos sinais dos tempos.

o Concílio Vaticano

divisões,

e

22 de Maio de 99. Foi
participantes.

uma

A

êxito,

uma

experiência única para os

O II terá lugar em Lisboa a

14 de Outubro,

com

participação mais alargada.
este título.

recentes.

uma

um

II

"O

Não

queira deixar de referir duas obras muito

Rei, o Sábio e o

Bobo", de Shafique Keshavjee,

A

brilhante fábula sobre a tolerância religiosa.

Viagem de Théo", de Cathérine Clément.
Tia Marta vão dar a volta ao

mundo

outra é

é

"A

O jovem Théo e a sua

das Religiões para encontrar

"Deus existe?" e "O que
fazem milhões de pessoas na terra para crer em Deus?". E uma
odisseia espiritual.
romance a não perder.
O encontro de culturas, tão falado e tão pouco vivido, será
um dos espaços privilegiados de missão neste novo milénio. É,
a este título, fabuloso o texto que D. Manuel Clemente leu nos
Jerónimos no dia da sua Ordenação Episcopal. Falava de
ajudar a atar pontas soltas, ou seja, ser gerador de comunhão
entre as diferentes sensibilidades na sociedade.

no terreno

a resposta a duas perguntas:

Um

.

.

-

Cidadania

Somos membros da
cidadãos do

Igreja pelo Baptismo, mas também
mundo pelo nascimento. Uma Pastoral Juvenil que
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resuma a reuniões e celebrações não vai longe. A
componente do compromisso é vital. O Evangelho é vida e
transforma a história. Ser cristão exige compromissos sérios na
linha da justiça, paz e direitos humanos. Urge combater todas
as formas de corrupção, os atentados à dignidade humana, os
se

"branqueamentos"

também

(até

agora só havia lavagens a seco, agora há

lavagens a branco!). Se celebrámos, a 4 de Maio, os

do nosso tempo é porque acreditamos que o
testemunho vale mais que todas as palavras. É uma passagem de
modelos, não de roupa, mas de vida. Jovens que cruzam os
braços porque não ousam arriscar, porque são comodistas, não
merecem o nome de cristãos. E preciso sujar a mãos nos
problemas do dia a dia para ajudar a resolver. É preciso ser
mártires

solidário

em

com

os mais pobres e excluídos, entrar corajosamente

cena para combater os flagelos do nosso tempo.

ter a ousadia

E

preciso

de circular nas periferias, questionar a maneira de

Dá gosto olhar para a vida
uma Maria de Lourdes Pintassilgo, como fez D. José
Policarpo: "A Maria de Lourdes ficou sempre do lado eclesial
ser e de estar dentro e fora da Igreja.

de

da fronteira, sofrendo

A

as inevitáveis críticas e

incompreensões

por essa fideKdade
não a
ultrapassar é opção de Fé e graça do Espírito". Por vezes, é
preciso ter a coragem de pisar o risco. Mas sempre com amor e
ficando do lado de cá, mesmo ultrapassando o "politicamente
correcto" e o "rehgiosamente correcto".
dessa situação.

Igreja

está-lhe

grata

corajosa, pois tocar essa fronteira acontece a muitos,

Missão

A

minha experiência aqui, como em Angola ou na Guiné, o
em Moçambique, vai-me provando que todos
têm que evangelizar todos. Todos somos "terra de missão" e o
verbo "partir" devia fazer parte dos dicionários dos jovens. Até
porque "o melhor lugar do mundo é aquele onde Deus nos
quer!" Há tanta gente que nunca ouviu falar do Evangelho ou
está bloqueada por preconceitos. Há tantas vítimas do ódio, da
violência, da guerra, da exclusão, da fome. Há tanta gente sem
que
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esperança,

sem sentido para

missão onde todos cabem.

a vida.

O

mundo

é

um

espaço de

A missão não é opção: ai de mim se

não evangelizar! (S. Paulo) e todos podem dar o seu
contributo, segundo os seus carismas de formação.
Solidariedade

É uma dimensão muito importante
pastoral juvenil não

pode descurar

dos jovens. Hoje, na era das

nas sociedades actuais.

este aspecto na

ONGs,

A

caminhada

há muitos projectos de

desenvolvimento que podem e devem ser levados a cabo por
Recordo a Escola Sem Fronteiras de Caio, no coração

jovens.

do povo manjaco na Guiné-Bissau, o Centro de Apoio à
Infância em Ribeira Afonso, S. Tomé ou o projecto das
Escolinhas de Moçambique que fui ultimar ao norte perdido e
esquecido de Moçambique. São apenas pequenas provas de que
os jovens podem dar corpo a esperanças dos pobres num
futuro melhor.

Grandes causas
Parece

ir

longe o Maio de 68

que sonhavam

um mundo

morreram todas

e

o fogo no coração dos jovens

mais justo

as utopias e

andamos

e

fraterno. Será que

desiludidos, de braços

cruzados, à espera que a história aconteça por conta própria?

Não

e proponho que os grupos de jovens
por grandes causas: o perdão da dívida externa dos
países pobres, contra a pena de morte (a comunidade de Santo

quero acreditar nisso

dêem

a cara

Egídio lançou

uma campanha

de assinaturas), contra as minas,

contra as crianças soldado, contra a droga,

podem

e

devem empenhar-se

etc.

Os

jovens

nestas e noutras grandes causas

da humanidade. "Se outros calam... cantemos nós!". E,

quem

do fotógrafo
Sebastião Salgado que está no pavilhão de Portugal, no Parque
das Nações, tem o título de "Êxodos" e tem 350 fotografias
feitas em algumas dezenas de países onde os dramas humanos
são indescritíveis por palavras. As fotos - garanto - neste caso
for a Lisboa até 2 de Julho, não perca a exposição
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falam mais alto e calam mais fundo.

Não percam

a ocasião de

vos provocardes a vós próprios.

Valores

D. Luís de Castro, Bispo colombiano,

E

falava nas Jornadas

que o combate
produção e ao tráfico era uma batalha quase perdida
enquanto o mundo não mudasse de mentalidade. Assim, o
mundo rege-se por duas palavras mágicas: lucro e sucesso.
Depois, querem propor aos colombianos que mudem a planta
da coca pela da banana ou da batata. A coca é a planta que com
menos trabalho dá mais lucro no mais curto espaço de tempo.
É uma planta de sucesso. Por isso, enquanto este não for
substituído pelos valores e pela dignidade humana não há nada
a fazer. A crise de valores de que tanto se fala é real. De facto,
basta olhar para as relações internacionais: que interessa a
Portugal, à Europa, aos EUA a paz em Angola? Nada. O povo
angolano não conta para nada. Contam sim, os interesses em
causa, os lucros que todos vão buscar nas negociatas de
petróleos, diamantes, madeiras, armas e pescarias! E cruel, mas
é assim. Temos de remar contra estes ventos e marés. A
proposta que o Evangelho faz é a da ousadia de mudar. e de
se comprometer porque a vida é bela. E quero mesmo fazer
Missionárias Nacionais, sobre a droga.

dizia

à

. .

uma

referência ao filme de Benigni, citando

Neiva:

"A Vida

poema sobre

é

Bela é

de

se

um

AdéHo Torres

hino de amor que se torna

a vida. Este filme é

quase

uma

oração.

um

Um pedido

povo exilado. A história do filme é
amor sem fronteiras, onde a ternura e o coração não

de socorro nascido de
a

um

confinam

um

à raça e à origem.

O

coração abre sempre novos

horizontes às culturas e aos valores".
*Excerto da Conferência proferida no
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Fórum do Fátima Jovem

2000.

Taizé

em

Lisboa

Jovens pela Paz
Por Tony Neves*

.

Lisboa, Santarém e Setúbal abriram os corações

e,

depois, as

portas aos 40 mil jovens que inundaram Portugal

com

o

ecuménico de Taizé, de 28 de Dezembro a 1 de Janeiro.
Sobre Taizé, o Papa João XXIII deixou escapar: 'Ah Taizé,
essa pequena primavera!' e João Paulo II, na visita que ali fez em
1986, disse: 'Passa-se por Taizé como se passa por uma fonte. O
viajante pára, mata a sua sede e continua o seu caminho'.
A 'Peregrinação de Confiança sobre a Terra' tem 27 edições
e, em Lisboa, apostou no tema 'Um Futuro de Paz', título da
Carta 2005, traduzida em 55 línguas, escrita pelo Irmão Roger,
Fundador e Prior desta Comunidade Ecuménica.
Foi um encontro que acompanhou a tragédia do tsunami que
espírito

vitimou o Sudeste da Ásia.

Um Programa plural
O

programa destes encontros tem um formato muito
Como todos os jovens foram acolhidos por famílias,
as celebrações e reflexões das manhãs aconteciam nas
Paróquias mais próximas do local onde os jovens dormiam. Ali
simples.

havia

uma

manhã e um espaço de reflexão em
um tema que era proposto pela organização.

oração da

grupos, a partir de

Dali partiam para o Parque das Nações onde era distribuída a
refeição e onde, pelas 13hl5, tinha lugar o primeiro

momento

de oração para todos, sentados no chão dos grandes pavilhões
1

e 2

da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

As

tardes

Nações

Ao

e

eram de workshops, uns

ali

mesmo no Parque

das

outros espalhados pela cidade de Lisboa.

fim da tarde, os jovens regressavam à FIL para o jantar e
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tudo terminava com a oração das 19h30 onde o Irmão Roger
sempre uma curta meditação. Pelas 20h30, os jovens eram
convidados a regressar às suas famílias de acolhimento, para
que não chegassem muito depois das 22h.
tempo excelente que se fez sentir em Lisboa (a máxima
fazia

O

rondou os 15°) também ajudou a esta festa sem fronteiras.
A passagem de ano foi um tempo de oração e de festa. Nas
171 Paróquias que acolheram, houve a Festa das Nações com
que

se celebrou a

chegada de 2005.

Oração, Cânticos

O

que

impressiona

mais

e Silêncio

nas

orações

de

Taizé

simplicidade, o silêncio, a melodia das músicas e a sintonia

o mundo.

Quando

é

a

com

os jovens entravam para os pavilhões da

FIL, havia muitos jovens voluntários

símbolos explicavam que

ali

era

um

com

placas

onde os

espaço de silêncio onde

não havia lugar para conversas, para telemóveis, para máquinas
fotográficas ou circulação anárquica de pessoas. Depois,, o
grupo coral e instrumental enchia o ambiente de músicas
muito simples, a apoiar uma pequena frase bíbUca ou de
inspiração bíblica.

Os

jovens aprendem facilmente estas letras

um

ambiente de interioridade. E
se, de quando em vez, se ouvia uma criança a chorar ou alguém
a tossir, o silêncio é mesmo uma imagem de marca de Taizé.
e

melodias que ajudam a criar

Para além da escuta da Palavra de Deus, há sempre
e

um espaço

Por ali passam as
os dramas dos tempos que correm no nosso mundo.

significativo para a oração universal.

Trinta

As

e três

alegrias

Workshops

tardes dos dias 29 e 30 permitiram aos 40 mil jovens

reflexão

sobre trinta

e

três

uma

temáticas que variavam entre

questões bíbHcas, problemas sociais, temas internacionais
culturais.

com

No

dia 29, participei

os continentes

partilharem os
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e

no workshop: "solidariedade

do Sul: jovens atravessam fronteiras para
dons e o seu tempo". Ali deram o

seus

em

um

dos Jovens Sem
Fronteiras, dois jovens dos Leigos para o Desenvolvimento,

testemunho,

uma

primeira pessoa,

casal

estudante de Medicina inglesa que trabalhou no Malawi e

Bispo da Diocese do Alto (Bolívia).

Os

Leigos para o

Desenvolvimento partilharam a sua experiência, ainda em
curso, em Benguela, Angola. A estudante de Medicina
partilhou a sua curta experiência de trabalho no Malawi. O
Bispo do Alto, a Diocese do mundo mais perto do céu (a mais
de

4000m de

da

falou

altitude!),

sua

experiência

de

acolhimento de Leigos Missionários e convidou mais jovens a
ir trabalhar para lá. A Sandra Simões e o João Cláudio

contaram como a Missão faz parte das suas vidas. Partilharam
todo o percurso feito com os Espiritanos e os Jovens Sem
Fronteiras. Depois, foram mostrando, em powerpoint, as
missões que realizaram. O João Cláudio esteve na Guiné-Bissau (2 anos) e
experiências de
-Bissau,

No

em

S.

Tomé

um mês em

Moçambique

e S.

(2

meses), e a Sandra fez

Angola, Cabo Verde, Guiné-

Tomé

e Príncipe.

âmbito da descoberta da cidade de Lisboa e da cultura
portuguesa, houve workshops sobre a história, sobre o fado,
sobre monumentos, sobre azulejos, sobre música popular
portuguesa. Na área social, houve espaços de reflexão e de
partilha sobre a violência, os direitos humanos, a paz, os sem
abrigo, a imigração, a opção pelos mais pobres.
grupo
pôde mesmo visitar um bairro pobre de imigrantes e outro foi

Um

até à prisão para se encontrar

com

os reclusos.

Decoração inculturada

O

Irmão Stephen foi o encarregado de decorar os Pavilhões
1 e 2 onde decorreriam as orações. Inspirou-se nas linhas
manuelinas do Mosteiro dos Jerónimos, do Convento de
Cristo (Tomar), no Mosteiro de Alcobaça, mas também na
simphcidade austera do Convento dos Capuchos (Sintra) e do
Mosteiro da Serra da Arrábida (Setúbal). Também foram
integrados elementos da natureza: fontes, árvores (oliveiras),

arbustos

e

figuras

de animais.

No

centro,

destacava-se a
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um

reprodução de

painel de azulejos de 1650 (o pavilhão

1

apresenta a réplica do frontal de Altar Tripartido do Convento
Carmelita, em Coimbra, datado de 1650, exposto no Museu
Machado de Castro; o Pavilhão 2 tem a réplica de pano frontal
do altar-mor do Convento da Madre de Deus, também de
1650,
Ali

com motivos de inspiração indiana).
também estavam dois ícones conhecidos da Capela da

Reconciliação,

em

Taizé (Virgem Maria

Abade Egípcio Ména). Só que

a

e

Cristo protegendo o

reprodução aparece

como um

painel de azulejos, ao estilo português.

A

iluminação

também

foi cuidada.

A

luz laranja das velas e

projectores procura recriar a atmosfera de intimidade
tranquilidade onde,

penumbra ou na
Mistério

no

luz,

silêncio,

no canto ou na

possível intuir a presença de

é

e

palavra, seja na

um

e revelar-se.

Reflexões do Irmão Reger

O Irmão Roger é o Fundador e Prior da Comunidade
Ecuménica de Taizé. Do alto dos seus quase 90 anos, pode ver
o mundo com outras perspectivas e horizontes. Guarda
sempre um grande sorriso e partilha coisas muito simples. O
como 'a
como aquele

António, pároco de Arroios, apresentou Taizé

P.

paixão da simpHcidade'

e definiu

que, pela idade, mostrava

mas estava sempre

Ao

o Irmão Roger

um ar quebrado e um corpo curvado,

a sorrir.

fim da tarde, a FIL encheu-se, de 28 a 31 de Dezembro,

para escutar as suas palavras.

No

Deus dá ao mundo. Disse que
aliviar os

sofrimentos,

em

a

dia 28, falou sobre a

paz mundial

Paz que

é essencial

para

particular para que as crianças que

nascem não conheçam a angústia e a insegurança. E apontou
dois caminhos aos jovens: 'Quando tomam a decisão interior
de viver para a paz e confiança, conseguem fazer das suas vidas
uma luz que irradia ao redor (...). Para preparar caminhos
humildes de paz, são conduzidos a simpHficar as suas vidas
com vista a uma partilha com os mais pobres'; 'A paz constrói-se

também
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No

dia 29, apresentou a vida

como uma

vocação, há dúvidas, há a certeza de que

uma

mistério: há

Deus

do lado das

está

pessoas.

No

o Irmão Roger começou

dia 30,

comunhão com
reflectiu sobre

provações.

É

as vítimas

com uma

do maremoto no

o Deus que

é

oração

em

Sudeste Asiático e

Amor, mesmo quando há duras

urgente abrir espaços de perdão.

A última reflexão na FIL foi um novo apelo à simplicidade de

vida e à reconciliação: 'Compreendermo-nos, perdoarmo-nos,

reconciharmo-nos:

eis

um

dos apelos mais essenciais do

Evangelho'.

As palavras finais são de esperança no futuro de paz: 'Ao
longo da nossa vida, o Espírito Santo há-de ajudar-nos a
retomar a caminhada e a ir, de começo em começo, para um
futuro de Paz'.

As intervenções do

Patriarca de Lisboa

D. José PoHcarpo foi quem lançou aos Irmãos de Taizé o
convite para que o 27° Encontro fosse em Lisboa. Desde a
primeira hora mobilizou as Paróquias para o acolhimento.

A

tarde

do

dia 31

dedicada a encontros por países:

foi

Portugal, França, Alemanha, Polónia, Rússia, Roménia,

Espanha

e

Ucrânia. Portugal reuniu no Pavilhão

1

Itália,

da FIL

e,

depois de testemunhos vindos de Lisboa, Santarém e Setúbal,

D. José Policarpo encerrou com a Eucaristia. Na homilia, quis
responder de forma criativa a duas perguntas: 'Quem somos
nós?' e 'Porque estamos aqui?'. Começou por dizer que somos
diferentes pelo baptismo e esta semente marca a diferença que
é fundamento da esperança. 'Estamos aqui - disse o Patriarca porque esta semente de Deus é um dinamismo que nos leva a
acompanhar o ritmo da História porque Deus se fez humano.
cristão não é para estar parado, contente com o que já é.
O Senhor quer-nos onde se joga a vida do mundo. Não tenhais
medo! Ele vos envia para horizontes sempre novos'.

Um

*

O autor presta homenagem ao Irmão Roger, assassinado a
,

-

16 de

Agosto de
2005

,
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Jornadas Mundiais da Juventude

Colónia 2005

.^

"Viemos adord-Lo" (Mt

-

2,2)

Por Raul Viana*

As Jornadas Mundiais da Juventude
2005) tiveram

como tema o

relato dos

(11 a 21 de

Magos

Agosto de

que, guiados por

uma estrela, foram ao encontro de Jesus recém-nascido para O
adorar. De facto, ao convocar este 20° Encontro Mundial de

Jovens para Colónia (Alemanha), João Paulo II intuiu a
necessidade de os mesmos jovens se voltarem para Aquele que
é

o Autor da vida

de que a visita

e

e

O

XVI

reforçou a ideia

relíquias

dos Magos na

adorarem. Bento

proximidade

às

Catedral de Colónia fosse para cada jovem
pessoal para sair de

em

si

e se

pôr

a

um

confronto

caminho do verdadeiro Deus

perspectiva de adoração.

Foi neste espírito que cerca de meia centena de JSF (de norte
a sul de Portugal)

peregrinaram

a

Colónia

participaram

e

nestas Jornadas.

A

viagem de autocarro demorada, mas sempre animada,
JSF que a todos unia, e
pelo desabrochar do sentido de grupo que foi referência ao
longo de todas as Jornadas. Afinal, não somos um grupo
ficou marcada pela partilha do ideal

qualquer,

Este

mas jovens

mesmo

ideal

cristãos

com

ideal missionário.

sem fronteiras

foi partilhado

com

outros

jovens (franceses, irlandeses, alemães, ingleses, brasileiros e
polacos) na preparação e encenação da peça de teatro:

de Tumai'\

ver a dimensão solidária e fraternal contraposta
violência e interesses particulares, e

mal não conseguiram vencer o bem.
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onde

com

a força e

cenas de

o poder do

mensagem

literária que esta história nos
enriquecedor o intercâmbio de
actividades que se gerou em torno da mesma. Desde a
preparação improvisada dos trajes, a feitura das máscaras e

Para além da

transmitiu,

foi

muito

colares, o arranjo dos objectos de

combate

e acção,

o ensaio do

com

"actores" a

canto e da dança... até à própria encenação

dialogarem nos seus diferentes idiomas, tudo ficou marcado
pela união e criatividade entre os próprios jovens.

um tempo onde constatámos
comum e lutamos por ele,

tudo, foi
ideal

Acima de

um

que quando temos
as

não

dificuldades

um

desaparecem, mas superam-se pela força de construir
projecto

A

comum.

par destas actividades que englobaram todos os jovens

presentes

no Campo em Knechtsteden, houve,

oportunidade para viver

e participar

em

ricas celebrações

ainda,

de

fé,

dimensão universal e fraternal foram uma marca de
referência. Isto, porém, não dispensou outros momentos de
oração e reflexão do próprio grupo, onde sentimos que a união
se torna mais forte quando é a oração que nos congrega.

onde

a

Com

o aproximar da semana principal das Jornadas,

juntamente

com

o programa

comum

Das inúmeras

os cinco mil jovens portugueses, integrámos
a

todos os jovens oriundos de 190 países.

marcámos presença na
Missa de Abertura, na Peregrinação à Catedral, na Celebração
no local da catequese, na Recepção do Papa Bento XVI, na
Via-Sacra com a comunidade indiana, na Vigília de Sábado e
Missa Final em Marienfild (Campo de Maria) com o Santo
Padre. No meio de tudo isto, não faltaram "banhos de
multidão", apertões para apanhar os transportes, gritos e
canções de animação pelas ruas, sorrisos e gestos juvenis
comuns a todos os peregrinos. Nesta diversidade de
movimentos e na pluralidade de encontros, sempre
transpareceu o fundo cristão e missionário que nos marcou e
está vivo em todos nós.
actividades propostas,
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Na

tempo para tudo. Agora resta-nos
reflectir e viver a mensagem que Bento XVI nos deixou na
homilia da Missa final quando falou para esse milhão de jovens
verdade, houve

peregrinos

mundo

em

Marienfild, e para muitos mais espalhados pelo

Foi

fora.

da

mistério

um

apelo final claro e desafiante a partir do

do

Eucaristia,

destacamos

qual

quatro

interpelações:

A

pode
resultar incómodo ter que programar, também, no domingo a
Missa. Mas se vos empenhais, constatareis mais tarde que é
exactamente isto o que dd sentido ao tempo livre. Não vos deixeis
dissuadir de participar na Eucaristia dominical e ajudai também
1°-

participação na Eucaristia dominical:

''Às

vezes

os outros a descobri-la'\

2°-

O

conhecimento da

fé cristã:

Em

cada jovem, a base da

com base
no Compêndio desse mesmo

sua fé deve partir da Sagrada Escritura e prosseguir

no Catecismo da

Igreja Católica e

Catecismo. Disse o Papa:

''são

dois livros fundamentais que vos

queria recomendar a todos'\
3°-

A vida

de

comunhão

eclesial:

"Obviamente,

os livros

por

Ou

só não bastam. Construi comunidades baseadas na fé'\
seja, é importante dar espaço à acção do Espírito Santo para

si

suscitar novas formas de

com
4°-

sentido de

compromisso

comunhão com toda

O serviço de voluntariado:

próximo, ao longe

e

cristão,

mas sempre

a Igreja.

o nosso compromisso

ao perto é

um

com

o

desafio actual. "Hoje,

existem formas de voluntariado, modelos de serviço mútuo, dos

quais justamente a nossa sociedade tem necessidade urgente.

devemos abandonar os anciãos na sua
passar ao lado dos que sofrem... '\
Enfim,

para

terminar

deixo

solidão,

aqui

uma

Não

não devemos

palavra

de

agradecimento a quem teve a coragem de participar neste
evento cheio de cor e alegria. E, a todos os que se sentem
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jovens,
sei

um

apelo final de Bento

XVI

cheio de esperança: ^'Eu

que vós como jovens aspirais a coisas grandes, que quereis

comprometer-vos por um mundo melhor. Demonstrai aos
homens, demonstrai ao mundo, que espera exactamente este
testemunho dos discípulos de Jesus e que, sobretudo mediante o
vosso amor, poderá descobrir a estrela que como crentes seguimos.

Caminhemos com

vivamos a nossa vida como
verdadeiros adoradores de Deus! '\
Até Sydney

-

Cristo

e

Austrália 2008.
Raul Viana, espiritano, coordenador dos JSF da região Braga.
Director do Centro Vocacional Espiritano (CVE).
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