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Sol

10

Sem

Fronteiras

Anos de Solidariedade
Por Sandra Simões*

Como

diz a canção, tudo

começou há

um tempo

atrás,

da

Em
atravessar. A

capacidade de olhar mais longe, por cima das fronteiras.

vez de passar ao lado, houve vontade de as

solidariedade sem fronteiras esteve sempre presente no
Movimento jovem chamado Jovens Sem Fronteiras (JSF), que
procurou estar ao serviço dos mais pobres como reflexo da
Igreja missionária no meio dos homens, e respondendo
também nas fronteiras da missão.

Reinventar a caridade
Sol

Sem

Fronteiras nasceu para dar cobertura aos trabalhos

do Movimento e responder mais eficazmente aos apelos
vindos do terreno missionário. A soUdariedade é, assim, a
caridade reinventada, através do contributo para o
desenvolvimento dos povos mais desfavorecidos. O
aparecimento duma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento foi assim natural, resultou da evolução da
experiência dos próprios JSF.

A

existência de

uma

estrutura

com cobertura jurídica adequada facilitou o
alargamento da solidariedade e cooperação juvenil. A
Associação Sol Sem Fronteiras nasceu, então, em 1 de
Novembro de 1993, por altura do 10° aniversário dos JSF. Os
seus órgãos sociais e executivos estão ou estiveram ligados aos
JSF. E esta Associação existe para dar protagonismo aos jovens:
os projectos e campanhas visam o apoio maioritariamente
infantil e juvenil e as comunidades juvenis do nosso país são
protagonistas da sensibilização e das campanhas. Poderíamos
até dizer que crianças ajudam crianças, jovens ajudam jovens, e
própria
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são

também

da entrega

jovens que aceitam o desafio de viver a experiência

e

da partilha.

resumidamente:

Os

objectivos desta Associação são

a sensibilização

da juventude portuguesa para

o exercício dessa mesma
solidariedade, a elaboração de projectos de desenvolvimento
em países em vias de desenvolvimento, e a promoção da
cooperação juvenil apoiada nos projectos da própria
a

solidariedade

sem

fronteiras

e

Associação.

Antes de

ser, já era...

Antes da fundação de Sol Sem Fronteiras, a solidariedade
esteve presente nas actividades dos Jovens Sem Fronteiras.
Apenas recordando alguns pontos marcantes, em 1985 foi
formado o Fundo de Apoio às Igrejas do Terceiro Mundo
(FAITM) e em 1989 foi inaugurada a Escola-Ciclo "Jo^^^s
Sem Fronteiras" em Caio, na Guiné-Bissau. Recordamos ainda
o envio dos "contentores da solidariedade" para Angola em
1990.

Em

1991-92, realizou-se a

campanha "D 'Junta Món"

para a construção de Centros Comunitários

O

em Cabo

Verde.

financiamento destes projectos deveu-se maioritariamente

aos Jovens

Sem

Fronteiras, ao esforço e

empenho

das suas

campanhas.

Desenvolvimento gera desenvolvimento

Desde a sua fundação. Sol Sem Fronteiras tem
experimentado esta realidade. A presença de uma escola ou de

um

centro de saúde

numa

região

pouco desenvolvida, gera

serviços e necessidades que implicam o envolvimento das

próprias

mesmo
"Jovens

comunidades na co-responsabilização por esse
desenvolvimento. Por exemplo, a Escola-Ciclo

Sem

Fronteiras"

em

Caio, foi entretanto ampliada.

A

importância da educação foi crescendo na percepção de que a

humanização

e

e pela certeza

qualidade de vida passa pelos bancos da escola,
que não há desenvolvimento sem formação e

educação.
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'Pontes' de Solidariedade

É

nas tão desejadas e merecidas férias de Verão, durante o

um grupo de jovens realiza este aproximar
margens, construindo "Pontes de Solidariedade". A
primeira Ponte realizou-se em 1992, em Cabo Verde e, desde
então. São Tomé, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique foram
grupo de jovens faz o contacto
palco destas experiências.
com a realidade da Missão e concretiza projectos de apoio ao
desenvolvimento como seja a formação humana e cristã:
através da formação de formandos e formadores nas áreas da
mês de Agosto, que

de

Um

educação, saúde

e pastoral.

O rosto dos projectos
No

ano de 1994 começou

Apoio

à Infância de Ribeira

a ser levantado

Afonso,

Foi o primeiro grande projecto de Sol
sua inauguração,

reconhecido

este

carências,

Tomé

e

um

jovens de

além do trabalho

e Príncipe.

Fronteiras

instituições

sãotomenses, no apoio a crianças

com muitas

o Centro Social de

São

Sem

centro presta

próprias

pelas

em

e,

desde a

ímpar e
governamentais

serviço

uma comunidade

social prestado nas roças

Em 2000, em Moçambique, foi lançada a primeira
uma de duas "Escolinhas" comunitárias, já construídas
entretanto, numa região pobre desprovida de apoios educativos.
circundantes.

pedra de

O voluntariado
Os

projectos de voluntariado de cooperação juvenil são as

respostas de

um

dinamismo missionário que

vai

despertando

nos jovens. São os protagonistas da construção do reino que

não tem

raças,

nem

cores,

nem

fronteiras.

Solsef nas Escolas

Desde o início, as escolas portuguesas têm prestado
colaboração muito grande aos nossos projectos.
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uma
Não

contabilizamos

já

toneladas

as

de material angariado por

centenas de escolas, de norte a sul do país, ao longo destes 10
anos, que de

uma forma muito

especial quiseram prolongar

Quando escolas
uma campanha que culmina na

esta solidariedade e fazer parte desta "família".
se

unem

e

levam

construção de

cabo

a

uma

outra escola a 5000

podemos afirmar com toda
transforma e dá fruto!

Guiné

O

Que

a

km

certeza que

de distância,
a

partilha

se

o digam os meninos de Bajob, na

Bissau.

que aqui está escrito

colorido

das

é

actividades

apenas

uma

realizadas

pálida amostra

pela

Associação.

do

A

colaboração de muitos, no anonimato da sua soHdariedade,

tem sido uma ajuda preciosa para a realização de muitos
O empenho e compromisso dos missionários com
quem temos trabalhado, são o garante das nossas acções e o

projectos.

estímulo para a continuação destas.

pequeno aquecimento para
e tempo para todos os que

Dez anos

são apenas

um

onde há espaço
sentem movidos pelos ideais de

esta grande corrida
se

fraternidade entre os povos.
* Sandra Simões, ex-Presidente dos JSF e de Sol Sem Fronteiras.
Doutora em Farmácia. Investigadora no Instituto Nacional da Engenharia,

Tecnologia

e

Inovação (INETI).
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o Futuro está na Educação
Por Juan Ambrósio*

No

âmbito do trabalho que realizo

e das responsabilidades

que tenho, surgiu a hipótese de realizar, em colaboração com a
Associação Sol Sem Fronteiras, um projecto de cooperação

que envolvesse os professores e os alunos de Educação Moral
e Religiosa CatóHca (EMRC) do Patriarcado de Lisboa. Após
várias reuniões com o P. Tony Neves e com o Manuel Bento,
o projecto foi ganhando um rosto e um perfil concreto: "Por

uma

Escola mais SoUdária ao Serviço da Pessoa".
Projectos

Com

este

tema

a

em

Africa

de pano de fundo, o SDER
do Ensino ReHgioso) elaborou um

servir

(Secretariado Diocesano

como um dos

Projecto de Trabalho no qual integrou
principais a colaboração

com

três escolas concretas: a

Santa Teresinha do Centro do Bairro da

objectivos

Escola de

Kamussamba (Huambo

- Angola), Escola Ciclo Jovens Sem Fronteiras (Tubebe Guiné Bissau) e Centro de Apoio à Infância em Ribeira Afonso
(S. Tomé e Príncipe). Queríamos que os alunos de EMRC do
Patriarcado de Lisboa reflectissem e percebessem um pouco
melhor como a responsabilidade e a solidariedade são duas
dimensões fundamentais, não só na construção do mundo,

como também na

construção da sua própria personalidade.

Como

tradução concreta deste percurso

outras

actividades,

A

escolar.

uma campanha

foi

proposta, entre

de recolha de material

adesão não se fez esperar e ainda a campanha não

muito material foi enviado para o seu destino.
simbóUca deste material? Que gestos
concretos, capazes de serem significativos, poderiam ser

acabou

e já

Como
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no momento da entrega, de tal modo que ficasse
que no acto da partilha não se trata apenas de dar, mas
sobretudo de partilhar a nossa condição humana e, também, a
nossa fé no Deus que quer a felicidade e a reaHzação para todos?
realizados
claro

A Escola Sem

Fronteiras de Tubebe

Porque não pensar numa acção conjunta em que um grupo
de professores do Patriarcado pudesse partilhar alguma da sua
experiência
escola de

com

os professores de

Tubebe

surgiu,

num

uma

determinada escola?

primeiro momento,

A

como

horizonte possível dessa concretização, mas rapidamente
surgiu a possibilidade de alargar essa experiência a outras
escolas da Guiné-Bissau.

Com

intenção de preparar a entrega simbólica do material

a

uma Acção de Formação para
Professores, juntamente com o Manuel Bento e com o P.
Valentim (um Verbita que, em Portugal, trabalha com a
escolar e

a

realização

de

comunidade guineense e que queria conhecer as terras
concretas onde são originários muitos daqueles com quem vive
diariamente), iniciei a minha viagem à Guiné-Bissau.
Digo "iniciei" porque, apesar de só ter estado uma semana no
local, a viagem ainda só começou. Muito do que vi e
experimentei está, neste momento, a ser rezado no meu coração.
Verdadeiramente acolhido

De

dia-a-dia

sido diferentes.

deixo

uma viagem

nem

do
diminuíram significativamente, ainda que tenham

facto não foi

aqui

Mas

três

ainda

de turismo,

bem que

impressões

à

assim

maneira

foi.

de

os ritmos

Do que vivi,
um breve

apontamento.

A primeira tem a ver com o acolhimento. A maneira como
fomos recebidos por todas as comunidades onde passámos e
por aqueles com quem pudemos estar mais tempo, foi uma
experiência significativa. Senti-me verdadeiramente acolhido.

Não

fui

uma

visita

nem um

hóspede.

Não

mas

queria sê-lo,
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também não me teriam
bem que assim foi.

deixado

sê-lo.

Uma

vez mais, ainda

A segunda impressão vem na linha da confirmação daquilo
que é para mim uma certeza: a educação é um dos meios
fundamentais de humanização dos povos, das culturas e das
sociedades. Com isto não estou a dizer que o povo da Guiné-Bissau não seja verdadeiramente humano. Não tenho dúvidas
respeito e a dignidade que é devido a cada um
a esse nível.
dos habitantes desta terra é o mesmo que é devido a todo e

O

qualquer ser humano.

Mas, muitos dos contornos com que a sociedade se organiza
ser humanizados para que a dignidade de cada pessoa
possa verdadeiramente ser uma realidade vivida por todos.
Muita pobreza e muitas situações de verdadeira injustiça

têm que

podem

ser ultrapassadas

com

a ajuda de

uma educação que

rasgue novos horizontes de humanização.

Escola alarga horizontes

Aquilo que

vi e

experimentei lança-me

um

alerta: se

muitas

daquelas crianças continuarem sem estudar, os seus horizontes
não serão alargados e dificilmente poderão perceber que
podem e devem aspirar a muito mais.

Foi para

mim uma

experiência verdadeiramente "chocante"

perceber que aquilo que gasto na educação dos meus dois
filhos durante

um mês

dá para pôr

uma escola do

cerca de 200 crianças, a funcionar durante

um

eu tenho a certeza que não gasto demais,

educação dos meus

uma

com

nem

mal,

com

a

filhos.

Cristologia

Finalmente,

1° ciclo,

ano, na Guiné, e

em

Bajob

terceira impressão.

Quando

na Terça-feira,

chegámos à missão de Bajob estava a
decorrer uma sessão de formação para catequistas. Também
dia 13 de Fevereiro,

participei nela. Inicialmente tinha

como

intenção escutar mas,

quase sem saber porquê, vi-me à frente de
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um

grupo de

catequistas

com

a finalidade de partilhar

minha experiência na docência da

Não

com

um pouco da

eles

teologia.

deixou de ser irónico, pois as aulas na Faculdade de

Teologia,

em

Lisboa, tinham

começado precisamente nessa

semana, e os meus alunos não iam ter Cristologia durante esses
dias.

uma

Estava muito longe de imaginar que poderia "dar

aula de Cristologia"

no meio do mato

a

um

grupo de pessoas

cuja língua eu não sei falar. O que estava previsto ser uma
pequena conversa, prolongou-se por cerca de duas horas, e
entre
o Português, o Crioulo e o Manjaco foi possível
comunicar, pois Aquele de quem estávamos a falar não é
reduzível a nenhuma língua ou cultura, podendo ser "dito" e,

sobretudo, "vivido"

verdadeiramente

momento

de

experiências

em

todas

apaixonante

as

línguas

partilhar

culturas.

e

com

eles

Foi

aquele

no mesmo Senhor Jesus Cristo. Apesar de
de
vida
muito
diferentes,
estávamos

fé

verdadeiramente unidos.
Estes catequistas não sabem,

que

me deu

mas aquela

uma

foi

das aulas

mais "gozo".

A alegria da partilha
A mesma sensação de unidade e comunhão repetiu-se, quer
em momentos celebrativos como a Eucaristia, quer em
momentos de convívio e diálogo à volta da mesa, sentado num
muro, ou "aos saltos" dentro de um jipe durante as nossas
Acabei por não ver nem tomar banho em
nenhuma praia. Devo, no entanto, assumir que tinha alguma
esperança em fazê-lo, pois na minha mochila levava uns calções
de banho. Mas não faz mal, pois tive a oportunidade de iniciar
deslocações.

uma

viagem.

Uma viagem

.

-

-

que ainda só agora começou..
Juan Ambrósio, Doutor em Teologia. Professor na
Universidade Católica Portuguesa.
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SDER

e

Sol

Sem

Fronteiras

Escolas de Lisboa solidárias
Por Sandra Simões

O

Diocesano do Ensino Religioso do
(SDER), em colaboração com a
Associação Sol Sem Fronteiras (SOLSEF), levou a cabo um
Secretariado

Lisboa

Patriarcado de

projecto que
serviço

tomou o nome

'Por

uma

Escola Solidária ao

da Pessoa', durante o ano lectivo 2000-2001.

O

objectivo principal deste projecto correspondia ao trabalho

numa

acção de cooperação entre professores

Educação Moral

e Religiosa Católica

de Lisboa

pólos educativos

e três

ser apoiados

em

(EMRC) do
Africa, que

alunos de
Patriarcado

têm vindo

a

por SOLSEF.

Abraço a Angola, Guiné

Os

e

alunos de

e S.

Tomé

EMRC apostaram na construção de uma Ponte
com

a Escola de Santa Teresinha (Centro do
Bairro Kamussamba
Huambo), a Escola Ciclo Jovens Sem
Fronteiras (Tubebe - Guiné) e o Centro Social de Apoio à
Infância (Ribeira Afonso, em S. Tomé). Trata-se de três
projectos na área da Educação e da Saúde que SOLSEF apoia,

de solidariedade

num

contexto de grandes carências sociais

e

económicas.

Escola de Santa Teresinha tem mais de mil alunos

num

contexto de guerra.

Com

guerra, as Irmãs Espiritanas

e

A

nasceu

o aumento dos mutilados de

foram construindo

e

dando corpo

um

Centro de Mutilados. Para os filhos e outros familiares,
nascendo a ideia de fundar uma Escola. Das cinzas de uma
guerra cruel e num ambiente de miséria absoluta, a Escola ali
está e o material escolar recolhido nas Escolas de Lisboa é um
símbolo concreto de solidariedade.

a

foi

A
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Fronteiras

de Tubebe foi construída no

I

numa

coração do país manjaco,

podiam passar além da

crianças e adolescentes não

também

Esta Escola foi

onde

região muito pobre,

as

4^ classe.

escolhida para receber material escolar

enviado de Lisboa.
Finalmente, o Centro de Apoio à Infância de Ribeira Afonso

(CSAI), inaugurado pelo Presidente da República de

S.

Tomé,

em Janeiro de 2001. Construído numa povoação muito pobre do
sul

da

Ilha,

aposta no apoio às crianças e adolescentes bastante

abandonados, nas áreas da saúde e da educação.
Escolas de Lisboa é

um

apoio das

símbolo da fraternidade sem fronteiras.

Experimentar a solidariedade

,

Este projecto assumiu

maior

O

uma

mais ambicioso

série

de vertentes, mas o desafio

é, o de experimentar a
não é nos livros que se aprendem estas
coisas da soHdariedade. Mais do que uma atitude, é viver as
utopias de que 'todos os homens são irmãos', 'o sol nasce para

e

solidariedade.

De

foi,

e

facto,

todos',

'todos

pela construção de

um

mundo

melhor', 'da solidariedade nasce a paz', etc, etc.

Os

somos responsáveis

chavões estão gastos, mas só

mesmo quem

acredita neles

pode

experimentar a solidariedade. Porque acreditando é possível
concretizá-la.

proposta

E

feita a

foi

que aconteceu neste projecto.

isso

professores e alunos envolveu

de recolha de material escolar.

A

A

uma campanha

adesão superou a mais

Que o diga a equipa executiva de
que se responsabilizou pelo seu acondicionamento e
envio para o local de destino. Mas, a história não acaba aqui.
Durante este ano, foram muitas as escolas que viveram
intensamente este objectivo. Promoveram acções de Educação
optimista das expectativas.

SOLSEF

para a Solidariedade
material.
foi à

O

e

Guiné-Bissau

ver,

no

apoio de material escolar.

num

o Desenvolvimento. Angariaram
SDER, Dr. Juan Ambrósio,

director-adjunto do

terreno,

Os

uma

Escola que

alunos de

EMRC

irá

receber

participaram

subordinado aos temas da Co-responsabilização na construção da Paz, da Justiça, da
concurso

literário,

Solidariedade e da Liberdade.
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InterEscolas 2001

O

SDER, SOLSEF,

alunos e professores prepararam

excelente festa InterEscolas 2001. Foi a 18 de Maio,

Fátima. Teve início

com

a

da Eucaristia na

celebração

Capelinha das Aparições, presidida por D.
estendeu-se pela tarde fora
alegria e juventude.
foi

O

pequeno para os

participaram.

Além

numa

uma
em

Tomaz Nunes,

e

verdadeira festa de cor,

grande auditório do Centro Paulo VI
três

mil alunos

e

professores

que

das prestações das Escolas, na forma de

música, dança e representação, houve oportunidade de escutar
os sons da Guiné-Bissau, trazidos pelo artista Manecas Costa
e a sua

banda.

Literário e

Foram entregues

houve tempo,

os Prémios

do Concurso

ainda, para premiar as claques das

escolas que deixaram extravasar a sua animação e alegria.

A

festa terminou com uma largada de balões. Mas ainda há mais:
por forma a fazer a entrega simbólica do material recolhido
durante o ano, através de um gesto que representa a partilha e
a solidariedade, um grupo de Professores do Patriarcado irá até
à Guiné-Bissau realizar uma Acção de Formação para
Professores, durante uma semana no mês de Julho. Trata-se de

um

curso intensivo, alargado a professores de várias escolas da

Guiné-Bissau.

E

assim se dá rosto aos projectos

com

rosto.

Em nome

de

todos os que vão sentir este abraço de soHdariedade, muito
obrigada.
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em Angola
Tragédia Humanitária

Voluntárias Missionárias

^

Paz

.

e

Por Margarida Querido*

e

Sandra Colaço**

Voltámos para Malanje cheias de força, depois de um
pequeno tempo de férias. As saudades de todas as pessoas que
deixámos durante esse mês eram já muitas. Foi, portanto, um
regresso ansioso e mal sabíamos nós que
íamos viver
momentos tão especiais como estes últimos seis meses nos
reservariam.

O Sinal da Paz
Expressar por palavras o que vivemos neste últimos 6 meses

A única palavra que

constantemente nos vem à
Chegámos a Angola quando a guerra ainda se
fazia sentir, numa altura em que, para muitas pessoas, a palavra
''paz'' era um conceito estranho, mas como a esperança é
é

muito

difícil.

cabeça é PAZ.

sempre

a última a

de oração

e

morrer, depois de tantos anos de esperança,

desespero, o sonho tornou-se realidade e a paz

Nós tivemos a graça de viver esse
momento em primeira mão com o povo Angolano. Mas é
finalmente chegou.

claro,

E

que não chega apenas apertar

necessário trabalhar

destruir

num

como

as

mãos

se diz

em

mas a reconstrução

dia,

reconstrução não

e, tal

é

necessária

e assinar

acordos.

Angola, "podemos
leva

anos'\

apenas ao nível das

Esta
infra-

ou da sociedade. Mais do que tudo
necessária uma grande reconstrução humana. A

estruturas, da educação
isto,

é

reconciliação de todos

os angolanos é algo necessário.

A

palavra paz é necessário juntar a palavra perdão: os angolanos

têm de

fazer

um

esforço para se perdoarem.

Missão no Planeta Jovem

•

145

o rosto da fome e do sofrimento
Com

a paz,

houve

a abertura

dos caminhos, levando até à

com fome, que
encontravam durante todos estes anos no meio do mato.
Por obra e graça do Espírito Santo, conseguiram sobreviver e
arranjar forças para fazer caminhadas de quilómetros com o
estômago completamente vazio.
Mas, como sempre, as crianças e os idosos são os que mais
sofrem. Só na província de Malanje foi necessário abrir 4
centros de nutrição para receber as crianças que vinham em
muito mau estado. Nalguns casos graves de desnutrição, as
crianças não conseguiam sequer aguentar o transporte de
acantonamento até ao centro, acabando por falecer no
caminho. As estatísticas eram pavorosas, cerca de 3 a 4 crianças
morriam por dia e nós sentíamo-nos de mãos atadas porque
nada podíamos fazer para salvar estas vidas.
Também os adultos mostravam sofrimento, não só
fisicamente mas também emocionalmente. Famílias separadas,
pessoas que chegavam a uma terra diferente, sem nada e sem
verem uma única cara famihar, uma cara amiga.
cidade milhares de crianças, velhos e mulheres
se

Foram

e

ainda são

momentos

difíceis

para toda a gente. Para

um momento

muito forte e marcante na nossa vida,
ver tantas vidas humanas, tantas crianças a morrerem à nossa
nós, foi
frente.

Animar

Com

os Centros de

Acolhimento

vinham, muitas vezes, irmãos que
estavam num estado mais saudável, mas que, como não tinham
mais ninguém com quem ficar, vinham a acompanhá-los e
essas crianças doentes

ficavam todo o dia naqueles centros a verem os outros doentes,

sem terem nada para

fazer. Esta situação

impressionou-nos

muito e, por isso, depois das aulas decidimos começar a passar
algum do nosso tempo livre nos centros, onde brincávamos e
animávamos as crianças. No início, apresentaram-se um pouco
apáticas, mas aos poucos, foram-se aproximando de nós e
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acabámos por conseguir ver naqueles corpinhos magros os
sorrisos mais lindos e profundos que pode haver.
Malanje Solidária

As

dificuldades por que estavam a passar estas pessoas recém

chegadas não afectou só a nossa vida, mas

também

a de toda a

sociedade de Malanje. Por isso, a diocese pediu a todos os

grupos juvenis, inclusive os Jovens Sem Fronteiras, para
fazerem uma campanha de angariação de roupas e bens
alimentares a entregar às pessoas que se encontravam nos

acantonamentos. Inicialmente, pensávamos que talvez não
tivéssemos grande sucesso nesta campanha, pois as pessoas

vivem com grande simpHcidade
vez, pudemos ver que o povo
Angolano é um povo solidário e que, no pouco que tem,
consegue partilhar com os outros que ainda menos têm do que
eles. De porta em porta, fomos recolhendo aquilo que
generosamente as pessoas foram entregando.
que

se

encontram na cidade
mas, mais

e dificuldades,

já

uma

Ousar construir

a

Paz

Foi neste espírito que vivemos estes últimos 6 meses,
partilhando a alegria da chegada da paz, vivendo esta catástrofe

humanitária que fomos descobrir dentro de Angola, mas

também vivendo o

Ao
com

esforço de reconstrução desta nova Angola.

partirmos, deixámos

todas

continuam

aquelas

uma

pessoas,

a dar a sua vida

grande parte do nosso coração

com

os

que

missionários

por aquele povo

e

principalmente

com todas as pessoas que partilharam a sua vida connosco,
com quem vivemos este último ano e meio de alegrias e
sofrimentos de uma vida por vezes dura e injusta demais.
*

Margarida Querido, JSF da Portela, ex-voluntária
Licenciada

Sandra Colaço, ex-voluntária

em

Malanje. Licenciada

em Malanje.
em Turismo.
em Turismo.
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Voluntariado Missionário

Por

-v^^

terras de

em Angola

Malanje
Por Miguel Ribeiro*

Cheguei a Angola 4 dias após a morte do líder da Unita,
Jonas Savimbi. As pressões para que o governo pusesse fim
à guerra eram já muitas e vindas de vários lados, e apesar de
alguma renitência, havia a ideia firme de que o cessar das
hostilidades era inevitável. A Unita fazia ainda uns últimos
ataques, não para ocupar posições estratégicas, mas para
arranjar o que comer. Era um claro sinal da próxima
"guerra" que Angola iria travar, a da fome como há muito
não

se via neste país... já lá iremos.

Missão centenária
Parti para Malanje, decidido a dar o

lado a lado

com

a igreja local.

100 anos antes de

momento,
local.

Isto

a sua

mim

a

Os

meu melhor no

espiritanos

Malanje,

grande preocupação

e

foi a

trabalho,

chegaram mais de

desde o primeiro
de formar a Igreja

percebe-se facilmente quando olhamos para o

imponente seminário diocesano, o Seminário Maior de S. José,
construído pelo P. Henrique Verdyjk, espiritano holandês.
Outro aspecto que ilustra bem esta preocupação dos
espiritanos pela igreja local é o facto de não haver até ao
momento nenhum padre espiritano de Malanje! E certo que é
uma terra de poucas vocações, mas em 100 anos... Este é o
grande carisma espiritano, executar os trabalhos para os quais

não encontra obreiros. Quando os obreiros aparecem,
seguem para outro lado onde falte gente para
trabalhar na messe do Senhor.

a Igreja

os espiritanos

148

•

Missão Solidária

o testemunho dos Espiritanos de Malanje
Foi

O

com

comunidade durante um ano.
Manuel Viana, oriundo de Ponte de

dois espiritanos que fiz

superior da missão, o P.

Lima, a trabalhar

em Malanje há mais

por

"Sr. Padre",

outros por P. Viana, mas a maioria chama-lhe

Pai,

o Pai de Malanje!

De manhã

de 30 anos!

à noite, na sua

os pobres, as crianças, os catequistas...
é

que não pensa

nele,

Não

sei

Uns tratam-no
mente só estão

há quanto tempo

mas seguramente que há muito. É o pároco
e vigário geral da diocese, mas arranja

da Sé Catedral de Malanje
ainda

tempo para construir

capelas, escolas, distribuir

sementes

e

Acompanhá-lo nestes trabalhos
foi uma graça para mim, mas fiquei sem saber onde arranja ele
tanta energia do alto dos seus 64 anos, pois no vigor das minhas

animais para criação,

etc, etc, etc.

26 primaveras via-me "grego" para aguentar a sua "pedalada"!

Ainda na missão, vive também o P. Benedicto Sanchez,
espiritano espanhol, que está novamente em Angola depois de
ter vivido

na diocese vizinha de Ndalatando durante 6 anos.

padre dos miUtares e dos polícias!

E

E

o

excepcional o trabalho que

reahza junto daqueles que são provavelmente uns dos mais

marginahzados da sociedade angolana.

como

O

povo olha para

eles

os criminosos que entram nas aldeias, violam as mulheres,

roubam... mas o P. Bene conseguiu perceber neles

uma

sede

enorme do amor de Deus. Este facto só surpreende se nos
esquecermos que muitos deles passaram pelos bancos de

numa qualquer rusga
com a amizade de um

catequese e foram para a guerra apanhados
militar.

Poderíamos

ficar

escandalizados

com homens que mataram, violaram ou cometeram outros
crimes, mas como ensina o Senhor, são os doentes que precisam

padre

de médico. As prisões

outros dos campos onde
semeando o Evangelho.

e os hospitais são

este missionário espanhol vai

Kalandula, mártir

E
sem

claro,

não

referir

Kalandula

é

se

pode

falar

de espiritanos na diocese de Malanje

o P. Arnaldo da Rocha Ferreira, o "kota" Rocha.

um nome

que, para a maioria dos leitores, não diz
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muito, mas se lembrar o antigo

muitos acharão na memória

Duque de

nome

de

Duque

de Bragança,

famosas Quedas do

a beleza das

Bragança. Mas, durante muito tempo, esta beleza foi

ofuscada pelos perigos da guerra. O P. Rocha e as Irmãs
Dominicanas do Rosário decidiram nunca abandonar a missão,
o que por pouco não lhes custou a vida. Quem vir a carrinha da
missão, facilmente percebe que o P. Rocha está vivo porque
Deus assim o quis, pois são visíveis as marcas das balas que lhe
passaram a poucos milímetros da cabeça! Explicar donde vem
esta coragem ninguém conseguirá. Podemos compreendê-la só
à luz da fé. Hoje, já em paz, as coisas andam mais tranquilas, mas
o trabalho não pára. A maternidade da missão está praticamente
montada, e os projectos viram-se agora para a criação do curso
médio (9^ ao 12° ano) em Kalandula e para a reparação da igreja.
Até cansa ver este homem a trabalhar!

A
Não

Em

se

pode

falar

Missão no feminino

de missão

em Angola sem

falar nas Irmãs.

Malanje, trabalham actualmente cerca de 130-140 irmãs,

distribuídas por 17 institutos reUgiosos. Destas, cerca de 40 são

contemplativas da ordem de
activa, a

Com
as

a

Sta.

Das Irmãs de vida

Clara.

grande maioria trabalha na cidade por causa da guerra.

chegada da paz, mais algumas se preparam para reabrir

missões do "mato". Actualmente, só

Lombe

e

missões.

Kakulama existem Irmãs

Como em

a

em

Cacuso, Kalandula,

morar nas respectivas

tudo, falta o dinheiro necessário para

reconstruir as infra-estruturas das missões e para as manter a

funcionar! São mulheres de grande coragem estas que dão a sua
vida pelo Evangelho.

Numa

cultura

onde

a

mulher

é

altamente

inferiorizada, as Irmãs afirmam-se pelo seu grande testemunho.

Sem

elas,

não

sei

o que seria do trabalho missionário.

Do

lado dos mais pobres

A nível social, a Igreja em Malanje não tem mãos a medir.
Neste campo, queria destacar duas obras excepcionais, ambas
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O orfanato de meninas das Irmãs de
S. José de Cluny e a Casa do Gaiato. O primeiro acolhe cerca
dedicadas a crianças órfãs.

ali vivem em regime de internato. Vão à
fazem diversos trabalhos e ganham uma formação
humana e cristã que as prepara para enfrentar a vida "no
mundo". O mesmo acontece com a Casa do Gaiato com os
cerca de 200 rapazes que ali vivem, estudam e trabalham. Uma
obra mais antiga que o internato das Irmãs e cujos frutos se
vão colhendo com muita alegria. Além destas duas obras, não
se pode esquecer o trabalho que todas as congregações vão
fazendo um pouco por toda a cidade, na promoção feminina,
na segurança ahmentar, no apoio aos idosos, etc, etc. Só vendo
se pode ter uma ideia correcta do trabalho da Igreja em
Angola. E não falei do trabalho da Caritas Diocesana, cujo

de 70 meninas, que
escola,

passado, presente e futuro dava para escrever outro dossier!

Aprendi muito
Praticamente não
fui

fazendo

em

falei

do meu trabalho neste ano, pois

artigos publicados.

Em

jeito

de balanço

já

o

final,

apesar de ter ido para ensinar, foi muito mais o que aprendi

durante o ano que passou. Aprendi o que
Igreja,

de

o que

manhã

é a santidade,

o que

é viver a

é a

universaHdade da

pobreza, o que é estar

à noite inteiramente disponível para Deus... e gostei

muito de aprender todas

Aprendi também o quão

estas coisas!

Sem o
trabalhariam com

importante é o nosso trabalho na animação missionária.

nosso apoio, os missionários no terreno
muito mais dificuldades, por isso, apelo a todos que se
empenhem cada vez mais no apoio aos missionários no terreno.

Somos
Jesus

responsáveis por todos os que ainda não
Cristo, e

como

*

a

baptizados, não temos o direito de

guardar o Evangelho só para nós.

não podia estar mais

conhecem

O "Ide e anunciai a Boa Nova"

actual, então... de

que estamos

à espera?

Miguel Ribeiro, JSF do Monte Abraão, ex-voluntário em Malanje.
Estudos em Engenharia e Teologia.
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em Cabo Verde
Calheta de S. Miguel

Voluntariado Missionário

Na

.-.^^^

Por António

Silva*

Cabo Verde a 25 de Setembro de 2003, após
como Jovem Sem Fronteiras.

Parti para

13

anos de caminhada

O Trabalho na Escola Padre Moniz
Como trabalho diário, leccionava as
de Computadores (11.°
(7.°, 8.° e 9.°

e 12.°

Disciplinas de Utilização

ano) e Formação Pessoal e Social

ano) na Escola Padre

Moniz

(escola da paróquia),

que é uma escola que serve alunos que, na sua maioria, já
perderam o direito ao ensino escolar ou deixaram de estudar há
muito tempo e agora voltam para a escola. Aqui começaram a
surgir as minhas primeiras dificuldades. Primeiro, porque tinha
cerca de 10 computadores para uma turma com 20 alunos e
outra com 40. Lá tive de fazer algumas manobras e redobrar a
carga horária de forma a colocar um aluno por computador,
para que pudessem aprender melhor.
Outra das grandes dificuldades eram as aulas de FPS
(Formação Pessoal e Social), não pela matéria em si, mas por
ter de adaptar tudo à realidade local, realidade essa onde tinha
acabado de entrar e dar os primeiros passos, e por haver alunos
com idades diferentes. O que custou foi começar, depois foi
sempre em frente e muito trabalho.

Compromissos na Paroquia

Com o Pe. Nuno, fazia parte da Direcção do Secretariado da
Juventude da Paróquia. Tentávamos acompanhar os grupos de
jovens existentes nas várias capelas (zonas),

formação
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por

elementos

com

da

acções de

Direcção

e

participando nas suas actividades

(vigílias,

orações, convívios,

formações, etc).

Foram

vários os trabalhos e actividades organizados pelo

mês de Maria, Mês Missionário,
Mês das Vocações, Vigílias de Oração, marcha Jovem (dia
Mundial da Juventude), Acções de Formação (sobre as
Secretariado da Juventude:

mensagens do Santo Padre),

mais pobres (Natal),

visitas aos

etc.

Quase sempre acompanhava o
dominicais, normalmente

uma

P.

Nuno

ao Sábado

e

às

Eucaristias

duas ao Domingo.

demoravam, em média, uma hora e meia,
mas mesmo com o calor e o sol a bater forte nas cabeças,
ninguém arredava pé.
Por vezes, acabada a Eucaristia, fazíamos um pequeno
Eucaristias essas que

convívio

com

as

crianças

brincadeiras estavam na

Aprendi

com

as

um

da catequese:

ordem do

alguns

jogos

e

dia.

pouco de crioulo para melhor poder comunicar

pessoas e isso ajudou-me bastante.

Experiência pessoal
Para mim, esta experiência missionária foi muito boa, ajudou-me imenso a crescer como pessoa e valorizar mais certas coisas
que, por vezes, temos e nem sequer lhes damos o devido valor.

E uma experiência que aconselho a quem gosta de fazer o
bem aos outros, mas principalmente a quem quiser crescer.
Devo confessar que aprendi mais do que ensinei.
António

Silva,

JSF

Tires, ex-voluntário

em Cabo
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Olhar para a frente
Por Raul Viana
Falar dos

JSF numa perspectiva de futuro implica que

se

reveja o passado e se olhe o presente na certeza de que «o

futuro da árvore está nas suas raízes». Nesta perspectiva, olhar

o horizonte dos JSF requer uma atenção aos seus objectivos
específicos de uma construção social mais justa e soHdária,
mais fraterna

e pacífica.

Assim, o esforço por

uma

fraternidade

universal, a par da inserção na Igreja local, apresentam-se

como

duas acções integrantes e simultâneas a manter vivas e
actuantes nos JSF.

Com

base nestes aspectos concretos, propomo-nos olhar o

horizonte e pensar aquilo que consideramos essencial para os

JSF,

enquanto Movimento Juvenil de espírito
começar este /// Milénio:

acção

e

missionárias, ao

Formação humana

No

(pessoal-social) e cristã

tempo em que vivemos, urge uma formação de base

suficientemente sólida e capaz de aguentar as dificuldades e

A

muitos
contemporâneos obriga-nos a apresentar as razões da nossa
adesão de fé, para que, uma vez confrontados, saibamos
incertezas

dos jovens.

afirmar tudo aquilo que nos
se trata

indiferença religiosa de

move como

jovens cristãos.

Não

somente de conseguir raciocínios bem elaborados mas,

acima de tudo, possuir vivências

bem

integradas.

Uma espiritualidade JSF
A Fonte
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é

Jesus

O

importante é saber onde ela está,
conhecer o caminho, dispor-se a ir beber de forma continuada.
A força dinamizadora dos JSF merece ter continuidade e, por
isso, manter-se aberta para atrair mais jovens ao ideal
Cristo e o seu Reino.

missionário.

que existe

Uma leitura das actividades realizadas dizem-nos
um espírito JSF que merece ser perpetuado e

celebrado.

Compromisso
Somos

sócio-político

jovens e o futuro toca-nos por dentro.

adesão à construção de

uma

A

nossa

sociedade mais justa e soHdária

também depende de

nós. Daí que todos nós jovens, nos
tenhamos de comprometer social e politicamente, sem deixar
por mãos alheias o governo político da nossa sociedade.
Estamos chamados a manifestar a nossa opção e a efectuar a

nossa escolha criteriosa, à luz da

mensagem

cristã.

Solidariedade e voluntariado

O

compromisso voluntário com os mais pobres é o novo e
nobre rosto dos jovens de hoje. A gratuidade do serviço
missionário é um desafio dos jovens que se inquietam com a
injustiça e a exploração.

um

A presença

laical

no

seio eclesial

tem

caminho de esperança a percorrer, e os jovens estão na
da frente. Importa dar-lhes cada vez mais novas

linha

oportunidades.

Criatividade evangélica

A luz das propostas de Jesus não podemos «ficar a ver a
banda passar», mas sermos capazes de arriscar sempre em
novas maneiras de contrastar o Evangelho com o quotidiano
da vida. Ou seja, temos de andar no sentido em que andavam
os pés de Jesus e olhar com os seus olhos de acolhimento e
libertação.
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Actuar personalizado

e

acompanhado

Já não tem sentido a era da auto-suficiência solitária. Não
vamos sozinhos no mesmo barco, connosco outros vão
remando e integram a 'tripulação'. Alguns deles bem marcados
pela experiência, de tal modo que juntos podemos ir mais
longe, abrir novos rumos e arriscar novos caminhos. Cada um
está chamado a descobrir o seu lugar próprio no seio do grupo
e da comunidade cristã.

Seguimento

em comunidade

Como

grupo temos que progredir para comunidade mais
Somos família, novos e velhos, grandes e pequenos,
todos integramos a comunidade como riqueza comum.
Enquanto família espiritana, plural nos seus Movimentos,
também nós somos peças importantes desse puzzle
missionário, e temos um espaço próprio.
alargada.

Fidelidade à vocação fraternal

De

«janelas abertas» ao

mundo onde nos encontramos

susceptíveis aos apelos que nos

chegam dos

e

vários quadrantes

da actualidade, temos de responder à voz de Deus presente no
grito dos mais pobres e

abandonados,

como

o fizeram muitos

dos que nos antecederam.

Enfim, outros desafios poderiam ser apresentados depois de
20 anos de caminhada.

No

entanto,

como

apelo de futuro,

continuemos com o derrubar de fronteiras em busca da
fraternidade universal ao jeito de Jesus, e avancemos pelo
construir concreto e soUdário que acolhe e integra, ama e
dignifica.
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São Trezentos Anos
Por João David*
1.

Pelas estradas da vida

Vem
Da

ecoando uma canção

família reunida

celebrando a sua Missão.

SÂO TREZENTOS ANOS QUE JUNTOS ANDAMOS
AO LONGE, TÃO LONGE / E TÃO PERTO DE MIM.
AO LONGE, TÃO LONGE / E TÃO PERTO DE TL
2.

Se o passado se faz vida

o futuro se faz chão

que de novo nos convida:

'

faz-te ao largo, é a Missão.

3.

A

margem
margem da gente

gente da outra

e a

outra

nos convocam pr'a viagem:
todos á linha da frente.
4.

~
;

Faz-te ao largo é o convite
missionário é o que tu

A tua linha da frente

és.

Passa-te á frente dos pés.
5.

Aqueles que estão longe

nem

Do

,

-

nem sós.
quem parte

estão ausentes

silêncio de

Se levanta a nossa voz.
João David, espiritano, coordenador dos JSF da região Porto.
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Hino dos Jovens Sem

Fronteiras

Por Firmino Cachada

SOMOS JOVENS SEM FRONTEIRAS
PARA NÓS NÃO HÁ BARREIRAS
TODOS OS JOVENS SÃO IRMÃOS
VAMOS ENTÃO DAR NOSSAS MÃOS.
Vamos

pelo

mundo

fora

Levar a fraternidade
Pelas estradas

do campo

Pelas ruas da cidade

Vam.os levar a esperança
Que o mundo pode mudar

Que
E

os

homens podem

podem

os jovens

Vamos

dizer não à guerra

A injustiça e à opressão
Acabar com

E

a miséria

ao racismo dizer não!

E pôr nossa juventude

Ao

serviço

do amor

Pela paz e pela justiça

Lutaremos com ardor!
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