Missão de Coração na Mão

O Senhor passou e chamou. Um grupo formidável de jovens respondeu com prontidão ao
convite feito pelas Irmãs de SJC. Chegaram, acolheram-se uns aos outros e foram acolhidos pelas
Irmãs que os acompanhariam de 5 a 9 de Julho de 2017, numa caminhada preparada e orientada sob
o tema: Fazer Missão de coração na Mão.
O programa que se afigurava atrativo, rapidamente se tornou aliciante pela generosidade,
disponibilidade e vontade forte de todos os participantes.
O primeiro momento, juntos, foi o jantar quase em silêncio, olhares tímidos grupos
formados, mas… Ao terminar a refeição, durante a lavagem da louça e a arrumação do refeitório, a
conversa, as risadas e a entreajuda, inflamou o ambiente num esfusiante local de energia e alegria.
Mais tarde a dinâmica de acolhimento também proporcionou um conhecimento de grupo
que ajudou em muito a coesão e ligação entre todos.
A partir daí, os jovens puderam beneficiar de tempos fortes de oração, partilha, vivência de
novas experiências a nível social, humano e espiritual. Desfrutar de deslocações em grupo,
momentos de convívio e ocasiões onde puderam demonstrar os seus talentos e dons.
Em algumas circunstâncias, arriscaram expressar a sua fé, entre grupo e com as pessoas com
quem contactavam. Tiveram oportunidade de se divertirem durante a viagem a Fátima, onde
rezaram o terço e participaram na procissão de velas. No dia do filme, “Patch Adams”, saborearam
as pipocas da praxe enquanto o visualizavam.
A missão ad-intra decorreu sob uma organização planificada, mas muito flexível,
proporcionando espaços e momentos de escolha de atividades e ajuste de horários e tarefas. E adextra foi uma prática exequível do que ouviram, apreenderam, rezaram e assimilaram, de tal forma
que, as partilhas depois de regressarem, ponham todos os grupos; Cadeia, CRIT, Abrigo (Centro
Infantil) e Lar de Idosos a par do vivido e experienciado por cada um, um Bem-haja a todos os que
contribuíram para que esta MISSÃO fosse possível, as orações que foram feitas por todos nós, às
Irmãs da equipa da Pastoral e à Irmã Fátima que tem sido uma grande motivadora e impulsionadora
neste trabalho com os Jovens.
Irmã Adelaide Gonçalves

