Encontro de jovens em preparação para o Crisma, da paróquia de Souselas,
Coimbra, realizado, nos dias 28 e 29 de Março de 2015 em Mira. Foi uma colaboração
perfeita com uma especial equipa de catequistas, Amélia, Ana e João, para a realização
de um sonho de Deus nas suas vidas e na dos jovens e mães que nele participaram.
Assim como os sonhos não determinam o lugar onde havemos de chegar, também nós
cristãos, não devemos limitar forças na divulgação da Palavra de Jesus e na entrega
gratuita do que de graça recebemos.
Eis o dom de catorze adolescentes em preparação para o crisma e algumas mães,
que deixaram tudo para passarem um fim-de-semana de reflexão, oração, confronto e
convívio, uns com os outros e com Deus.
O esquema preparado ajudou, de alguma forma, a fazer uma caminhada cujos
passos se orientavam para dentro. Partindo da experiência humana, filmes, «Circo da
Borboleta e Tudo por um Sonho», passando pelo confronto, trabalho de grupo e
apresentação, até ao encontro consigo mesmos e com Deus, momentos de oração,
conseguiu-se em conjunto, uma experiência harmoniosa, formativa e profunda.
Do que fica dito, gostaria de destacar dois momentos fortemente marcantes
desde encontro: A Via Sacra e a Procissão dos Ramos precedida da Eucaristia na
Paróquia. O silêncio e a seriedade de todos, na escuridão da noite, seguindo os passos
na procura de cada estação escondida, na participação ativa das leituras preparadas e no
momento conclusivo na capela, demonstram um esforço determinado da parte dos
catequistas e um acompanhamento próximo dos pais na vida deste grupo.
A compenetração dos catequistas e mães, imitada pelos jovens, na procissão dos
ramos e na participação da Eucaristia, foram sem dúvida, testemunho de fé desafiante
para cada um dos jovens presentes.
Agradecidos estamos todos uns aos outros, pela experiência de fé e comunhão
em e com a Igreja. Bem-hajam.
Irmãs: Maria Bela e Adelaide Gonçalves.

