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JUVENTUDES E MISSÃO
O TESTEMUNHO MISSIONÁRIO: A JM VIVENCIANDO O REINO
“Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário”
(EG80)
Entre as muitas formas de cooperar com a missão de Deus, pode-se apontar, como a mais
eficaz, o testemunho de cada missionário e missionária que se deixa conduzir pelo Espírito de
Deus, vivencia suas maravilhas e as comunica, ou seja, não guarda sua experiência para si. Sente
necessidade de partilhar, contagiar, transmitir o reino para mais pessoas.
Olhemos o que acontece no início do Evangelho de João (cf. Jo 1,29ss), como cada um comunica
ao outro o encontro com o Senhor. Também no Evangelho de Marcos que, quanto mais se proibia
falar sobre o bem que Jesus fizera em suas vidas, mais eles falavam (cf. MC 1, 40-45). Temos a samaritana à beira do poço que depois vai dizer, à comunidade, quem ela encontrara (Cf. Jo 4,39), e ainda
Madalena que não se contém diante do ressuscitado e vai comunicar essa verdade (cf. Jo 20, 17-18).
Nossa própria obra, Obra da Propagação da Fé, nasce animada pelo testemunho de missionários que atuavam na China pela Missão Francesa. O que eles relatavam enchia o coração de
Paulina e de seu irmão, os provocava, mexia com eles e não os fez ficar indiferentes.
Atualmente, a Juventude Missionária (JM), conta com muitos testemunhos missionários,
a exemplo da experiência da Joice e da Leide no Haiti, em 2018. Elas afirmam, em edição do
Serviço de Informação Missionária (SIM), das Pontifícias Obras Missionárias (POM), que missão é ser presença junto a quem necessita. Existem as experiências de missão nas fronteiras e,
certamente, há muitos outros testemunhos no cotidiano, na vida pessoal e entre nossos grupos.
Perante o desfecho do nosso caminho trienal, queremos convidar a JM a assumir, verdadeiramente, a missão em sua vida, na vida de cada membro e de cada grupo de base. Que a missão
seja o princípio e o fim do ser JM e, por meio do seu testemunho, ajude a incendiar o coração de
tantos outros jovens mundo afora.
Nesse propósito, dividimos o tema gerador deste ano da seguinte maneira: 1- A JM como um
estilo de vida (Batizados e enviados); 2- O encontro com o crucificado-ressuscitado; 3- A missão
provoca mudança de vida; 4- O testemunho missionário; e 5- Maria, inspiração na missão. O
objetivo é: “Oferecer, aos grupos de JM, um caminho onde serão interpelados a assumir um
estilo de vida que se construa na experiência do encontro constante com Cristo Crucificado-Ressuscitado, a partir do amor-serviço-comunhão trinitário, inspirado em Maria, para uma Igreja
em saída e anunciadora da alegria do Evangelho.”
Para alcançar esse objetivo, acreditamos que este subsídio ajude a promover, nos jovens, a
consciência de um estilo de vida universal, em uma espiritualidade de constante saída, encorajando todos a construir o Reino de justiça, amor e comunhão. Com votos de que o material nos
ajude nessa caminhada.
Jovens Missionários, Sempre Solidários!

Pensamento Musicado:
1- Linda Juventude (Flávio Venturini e Márcio Borges)
2- Hino do 4º CMN (D. Pedro Brito)
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1. O ESTILO DE VIDA DA JM:
BATIZADOS E ENVIADOS
A JM é um estilo de vida missionária. Quer dizer que é um jeito específico de ser e de ver o
mundo. Mas que estilo é esse? Muito simples: é o estilo de vida de Jesus de Nazaré, que encontramos narrado, principalmente, nos Evangelhos. Desse modo, se queremos assumir o estilo de
vida de Jesus, o primeiro passo é conhecê-Lo. Para isso, temos que ir até a fonte primeira que é
a Sagrada Escritura. Com a nossa Bíblia nas mãos, vamos abri-la e folheá-la até encontrarmos
os livros dos Evangelhos. Façamos então uma pequena experiência: Abramos no Evangelho de
Marcos, capítulo 1. Comece a leitura e perceba que Jesus, após ser batizado, é conduzido ao
deserto pelo Espírito (v. 12). Logo, inicia sua jornada missionária e percorre cidades, dá atenção
ao povo, escuta, dialoga, cura, ensina (v. 21-45, segue no capítulo 2, versículos 1-12).
Marcos, no princípio do seu Evangelho, já nos mostra o programa de vida de Jesus: Batizado
e Enviado. Dessa forma, nos quatro Evangelhos temos escrito nada mais nada menos do que a
Missão de Jesus. Ao completar a leitura, revela-se uma certeza: Sua vida foi e é Missão. Por isso
que o estilo de vida de Jesus é um estilo de vida missionário, iniciado em seu batismo. É o nosso
estilo de ser JM.

Estilo de vida aqui é uma forma de ser e de ver a realidade. E qual era, então, o jeito de ser de Jesus de Nazaré? Para compreendermos a vida de Jesus, algumas
perguntinhas sobre sua maneira de ser e agir são questões-chaves de entendimento. Diante da Escritura Sagrada, pode-se perguntar: Como ele via a realidade?
Com que olhar ele se dirigia para as diversas situações
e como ele as interpretava? Como se encontrava com
as pessoas? Como ensinava? Como denunciava as injustiças? Como ele revelava Deus e anunciava o Reino
dos Céus? As respostas a essas perguntas encontram-se
nos quatro Evangelhos, que também respondem qual
é o estilo de vida dos jovens missionários da Obra da
Propagação da fé. Agora fica a dica: que tal examinarmos, por meio de um estudo aprofundado da pessoa
de Jesus Cristo, o nosso jeito de ser a partir das questões-chaves acima?
Jesus era um mistagogo! Sim, isso mesmo. Ele tinha desenvolvido uma metodologia para
conduzir as pessoas ao mistério de Deus e a anunciar a salvação. E era muito simples: Ele saía
ao encontro das pessoas, sobretudo dos empobrecidos, humilhados, excluídos e rejeitados da
sociedade; encontrava-os nas situações concretas do dia a dia; iniciava um diálogo e logo se colocava na escuta, tentando compreender o drama de cada um/uma para que, a partir da situação
da pessoa, pudesse transmitir-lhe uma mensagem que dava sentido à vida.
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Saiba mais:
A palavra “Mistagogia” é de
origem grega e composta de
duas partes: ‘mist’ +’agogia’.
‘mist’ vem de mistério e ‘agogia’ significa conduzir, guiar.
Podemos definir a palavra
como: ação de guiar, conduzir
para dentro do mistério.

O diálogo consistia em iluminar pelos ensinamentos do Pai, anunciar a salvação prometida e
testemunhar a presença do Reino de Deus. Jesus fez do seu método um ministério marcado por
uma dinâmica de constante saída, estando sempre no caminho, pois sabia que era exatamente
nas estradas, às margens da sociedade, vagando sem rumo, onde se encontrariam os excluídos
e ali comunicar a eles a vida nova. Jesus, portanto, ensina-nos a olhar a realidade a partir da
pessoa para entendermos seus dramas, tristezas e anseios, e daí, preenchermos de esperança a
realidade de quem encontrarmos.
E essa esperança, incutida por Jesus, é de fato grande, pois seus ensinamentos mostram a
verdadeira realidade para as pessoas, isto é, apresenta a todos nós, o sentido verdadeiro da vida.

Quando alguém se sentia excluído da própria realidade e passava a naturalizar a sensação de desgraça
(a própria religião judaica criava diversas situações
de opressão e ensinava que as desgraças na vida das
pessoas eram naturais ou castigo de Deus por haver
pecado), Jesus lhes abria os olhos para mostrar que as
situações infelizes de cada um eram, na verdade, criadas pelos poderes dominantes (político, econômico e
religioso) para dominar, oprimir e iludir.
Se, então, as condições humilhantes e miseráveis da população oprimida eram produzidas, logo,
poderiam ser corrigidas com amor e justiça. Jesus fazia reconhecer o quanto essas pessoas eram
importantes para a sociedade e amadas por Deus Pai, devolvendo-lhes a dignidade. Ele apresentava
a face de um Deus amoroso e misericordioso, que salva e liberta seu povo, jamais castiga. Assim,
conseguia incutir uma grande esperança, e claro, uma grande alegria que as impulsionava para testemunhar essa graça aos outros. Do encontro com Jesus, as pessoas que acolhiam sua mensagem
passavam a aderir seus ensinamentos, tornando-se seus seguidores. O seguimento a Jesus levava cada
um a viver um processo de conversão pessoal em torno de sua mensagem, que é a boa notícia da
salvação e do Reino. Ao compreender a mensagem, cheios de alegria pela recuperação da dignidade
e esperança de filhos e filhas de Deus, os seguidores de Jesus não se continham e saíam rapidamente
para anunciar a mesma alegria aos amigos. Dessa forma, de rejeitadas pela sociedade, as pessoas
tornavam-se discípulas missionárias de Jesus, participantes da construção do Reino de Deus.
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Essa é a proposta da JM animada pelas POM. Inspirados em Jesus de Nazaré, guiados pelo
Espírito Santo e animados pelos testemunhos de nossos santos padroeiros, de nossa fundadora
a venerável Paulina Jaricot e demais fundadores das POMs, os jovens da JM buscam viver uma
vida de grupo, unidos por um estilo de vida missionário, o qual tem identidade, perfil, carisma e
metodologia.

Paulina Jaricot
No compromisso de sermos fiéis ao carisma
das Obras Missionárias, que na verdade trata-se
do carisma da nossa fundadora Maria Paulina Jaricot (1799-1862), a Juventude Missionária tem como
inspiração o trabalho carismático e pioneiro dessa
leiga que viveu em Lyon, França, e que deu origem
a Pontifícia Obra da Propagação da Fé.

A identidade da JM
Tem origem na Missão de Deus revelada na vida de Jesus, e dinamizada pela ação do Espírito Santo. É Missão Universal, pois é o próprio Jesus quem diz em Marcos: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16, 15) e também em Mateus: “Ide, portanto,
e fazei que todos os povos se tornem discípulos” (Mt 28, 19a).
Embora sejam revelações trazidas diretamente para o povo de Israel, Jesus as coloca como
instruções e pede que agora seja nossa Missão anunciar o mesmo Reino a todos os povos. Ele
nos dá a oportunidade de continuarmos Sua Missão e nos quer companheiros, partícipes de Sua
própria história, da história da edificação do Reino de Deus na história humana.
Falar de uma Missão Universal é tratar da evangelização para uma dimensão além-fronteiras, que vê o mundo como uma só família no amor, respeito às culturas dos povos e valorização
de tudo que gera vida e vida em abundância. Essa última colocação é muito importante, porque o mandato missionário de Jesus de anunciar a todos os povos não quer dizer imposição de
doutrina, ou um proselitismo que se traduz em violência. Ao contrário, as práticas de Jesus que
podemos ler nos Evangelhos mostram que Ele sempre ia ao encontro do(a) outro(a), iniciava
um diálogo com humildade e escutava atentamente a pessoa. Somente depois de compreender
as angústias do irmão ou irmã é que Ele anunciava. E não se tratava de doutrina religiosa, mas
de uma mensagem libertadora que dava todo sentido à vida. Aí sim, a pessoa aderia à pessoa de
Jesus por convicção.

Nosso perfil
Prima por jovens engajados na Igreja Local e na sociedade, com a consciência e o coração
universais, isto é, sensíveis aos problemas do mundo e, igualmente, do lugar onde se mora, com
disposição para enfrentar e transformar realidades à luz do Evangelho e da Doutrina Social da
Igreja, anunciando Jesus e o Reino de Deus a todos. Para isso, o jovem missionário é levado a
optar por uma vida em que vê a necessidade de fazer renúncias e a assumir, com radicalidade, os
compromissos que a evangelização exige. Para isso, a Juventude Missionária é convidada a ser
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uma juventude “samaritana”, que cultiva a espiritualidade de sair ao encontro dos irmãos caídos
pelo caminho. Aprofundemos, então, nosso perfil, com leitura e meditação de Lc 10, 25-37.

Nosso carisma
É o mesmo de nossa fundadora, a jovem francesa do século XIX Paulina Jaricot. Ela que
fundou a maior Obra de cooperação missionária, a Propagação da Fé, deu novo impulso à animação missionária e revigorou o dinamismo da atividade da Igreja de tornar Jesus conhecido
e amado por todos – a atividade missionária. Se anunciar Jesus Cristo a toda criatura é a razão
de ser e de existir da Igreja, a animação missionária é sua primeira e mais importante ação. A
cooperação missionária surge como primeiro fruto dessa animação, entendida como um espírito
e uma vitalidade que impele os fiéis a uma responsabilidade universal1. Assim como fez nossa
fundadora, cultivamos uma fé que nos torna comprometidos com ações pessoal, comunitária e
além-fronteiras, conferindo a dimensão universal às nossas práticas de evangelização, tal como
nos pediu o próprio Jesus: “Ide pelo mundo inteiro...” (Mc 16, 15).

Para ser fiel
A esse estilo de vida, a JM tem uma metodologia que se apoia naquela de Jesus de Nazaré,
baseada sempre na relação de amor e encontro com o próximo, de escuta, inculturação, diálogo
e busca pelo sentido profundo da vida, sem faltar também o olhar crítico, profundo e integral da
realidade. Seu método formativo considera a pessoa inteira, na sua integralidade. Para isso, nossa formação se faz pelo caminho das quatro áreas integradas, com encontros semanais onde os
jovens, em grupo, reúnem-se para reflexão de um tema-gerador sob a ótica do Ver, Julgar, Agir
e Celebrar. Esse caminho se faz dentro de um programa de vida baseado na oração, sacrifício,
oferta material e no conhecimento de realidades missionárias, o que produz compromisso, amadurecimento de nossa vocação e crescimento na espiritualidade missionária.
Da mesma forma que Jesus, enviado pelo Pai, iniciou sua Missão após ser batizado por João,
também nós fomos enviados pelo mesmo Espírito, em nosso batismo, a participar da Missão de
Deus. O estilo de vida da JM, originado no estilo de vida de Jesus a partir da identidade, perfil,
carisma e metodologia, coloca e mantém a todos nós no caminho do discipulado missionário.
De maneira muito especial, nesse ano em que nosso querido Papa Francisco convida a Igreja
do mundo inteiro a viver um mês extraordinário para a Missão, Outubro, queremos nós, jovens
missionários, animar ainda mais nossa Igreja, ajudando nosso papa a suscitar, no coração de
cada fiel, o entendimento de que a vocação da pessoa começa no seu batismo e que, a partir desse sacramento, torna-se enviado a anunciar Jesus para toda criatura e a participar da construção
do Reino.
1

Instrução da Congregação para a Evangelização dos Povos Cooperatio Missionalis, nº 2.

Pensamento Musicado:
1- Juventude Missionária, inquieta e solidária (Pe. Gustavo C. Rodrigues e Zé Vicente)
2- Cidadão do infinito (Pe. Zezinho)
3- Alma Missionária (DR)
Estão no cantando a Missão.
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2. O ENCONTRO COM O
CRUCIFICADO-RESSUSCITADO
Deus, o Senhor da Criação e criador da mulher e do homem à sua imagem e semelhança, é
quem se antecipa e toma a iniciativa de revelar-se à humanidade, encontrando-se com as pessoas. Encontra-se com Abraão, Isaac, Jacó, com profetas e profetisas. Encontros que acontecem
na gratuidade por amor as suas criaturas. Em Jesus, o Pai sai de si mesmo para encontrar-se com
seus filhos na própria história humana, encarnando-se em nossa realidade de miséria, opressão
e exclusão.
A história da salvação nos revela que é Deus que vai ao encontro das pessoas, sobretudo dos
necessitados e sofredores, quem está com o coração aberto para acolher a mensagem de salvação, quem clama por direito e justiça. Desses encontros, as narrações bíblicas, tanto do primeiro
quanto do segundo testamento, atestam a transformação na vida de todo aquele que se encontra
com Deus. Acontece uma mudança radical, um encontro que dá sentido à vida, que faz a pessoa encontrar-se com Deus e, ainda, consigo e com o próximo. A transformação radical não é
evidenciada apenas pela conversão pessoal vivida por quem se encontra com Deus, mas também
pelo desejo ardente de anunciar a experiência desse encontro, de modo a querer que os outros
possam sentir o mesmo amor, a mesma alegria e encontrem o mesmo sentido para suas vidas.
A história da salvação é uma história de encontros. Deus não se cansa de encontrar-se com a
humanidade, representada pelo povo de Israel. Encontros que se dão pelo amor misericordioso
do Pai, que não se cansa também de redimir e suscitar esperança em um povo manchado pelo
pecado que, apesar de tê-Lo abandonado, não desiste de sair em busca de seus filhos. Tudo isso
se concretiza em Jesus, o Filho enviado para encontrar-se pessoalmente com a humanidade.
Enviado pelo Pai, Jesus teve sua vida pública marcada por sucessivos e recorrentes encontros.
Assim se deu com os primeiros discípulos (Mc 1, 16-20), com a mulher samaritana no poço de
Jacó (Jo 4, 1-42), com Nicodemos (Jo 3, 1-21), Zaqueu (Lc 19,1-10), o cego de nascença (Jo 9),
com o filho rebelde (Lc 15, 11-32) e tantos outros. Nesse sentido, diz o Documento de Aparecida: “No encontro de fé com o inaudito realismo de sua Encarnação, podemos ouvir, ver com
nossos olhos, contemplar e tocar com nossas mãos a Palavra de vida (cf. 1 Jo 1,1), experimentamos que o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade doente e extraviada. Quando
em suas parábolas Jesus fala do pastor que vai atrás da ovelha desgarrada, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro de seu filho pródigo e o abraça, não se trata só de meras
palavras, mas da explicação de seu próprio ser e agir”2.
A novidade em Jesus é o início de um novo sujeito, novo homem e nova mulher, que tem
suas vidas transformadas a partir da Sua presença, que são atraídas por Ele, que permanece e
caminha junto ao mestre, que são impelidos a dar testemunho desse encontro. “Essa fascinante
experiência estava na forma com que Jesus tratava, coincidindo gestos, atitudes e palavras com
a fome e a sede que estavam nos corações das pessoas”3. Esse encontro de fé com a pessoa de
Jesus é também o início do cristianismo, tal como narram os Evangelhos (Jo 1, 35-39). Isso deixa
explícita a identidade do cristão: reconhecer a presença de Cristo, segui-lo e anunciá-lo. Tudo
começa com uma pergunta: “o que procuram?” (Jo 1, 38) seguida do convite: “venham e verão”
(Jo 1, 39)4.
São muitos e diversos os lugares em que podemos nos encontrar com Jesus. Os bispos latino-americanos, reunidos em Aparecida (2007), elencaram locais privilegiados para o encontro
com o mestre:
2
3
4

Documento de Aparecida, nº 242, citando a Encíclica Deus Caritas Est nº 12 de Bento XVI.
Ibid. nº 244.
Documento de Aparecida, nº 244.
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Na Sagrada Escritura
A fonte original para conhecermos a vida de Jesus de Nazaré
e os desígnios de Deus é a Sagrada Escritura. O cristão que não se
dedica à leitura, meditação e contemplação da Palavra de Deus não
é autêntico e jamais conseguirá ser discípulo missionário de Jesus.
É impossível se tornar discípulo sem conhecer o mestre. Jamais se
torna missionário sem saber o que anunciar. O jovem missionário
deve manter uma prática constante de atenção à Palavra de Deus,
ter sua Bíblia como livro de cabeceira. A Juventude Missionária
recomenda o método da Leitura Orante (Lectio Divina), que segue os quatro passos: leitura, meditação, oração e contemplação. O
próprio método da vida de grupo, nas muitas atividades das Obras
Missionárias como a IAM e JM, faz-se por meio das quatro áreas integradas que, no segundo
passo, abarca a dimensão bíblica com iluminação da realidade estudada pela Palavra de Deus.

Na Sagrada Liturgia
Ao viver e celebrar a liturgia, os cristãos penetram nos mistérios
do Reino e expressam, de modo sacramental, sua vocação de discípulos missionários. A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro com
Jesus Cristo. Com esse Sacramento, Jesus nos atrai para si e nos faz
entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo. Em cada
Eucaristia, os cristãos celebram e assumem o Mistério Pascal, nele
participando5. Todo jovem missionário deve estar engajado em sua
Igreja Local (comunidade, paróquia, diocese), ativos nas celebrações
litúrgicas, como as dominicais, da Eucaristia ou da Palavra, celebrações de padroeiros e demais celebrações conforme o calendário e ano
litúrgicos, observando as celebrações de costume de sua Igreja.

No Sacramento da reconciliação
A reconciliação é uma das atitudes mais nobres entre os seres humanos. E Deus é nosso Pai de misericórdia que fez, de toda a sua
ação na história humana, um gesto incessante de misericórdia para
conosco, seus filhos. A humanidade, atraída pelo desejo da autossuficiência, perde-se no pecado e desliga-se da vontade do Pai Criador,
caindo na morte. Desde esse instante, Deus, com sua infinita bondade, em vez de se revoltar com a criatura humana, abre-se à Missão de
salvar e libertar seus filhos rebeldes, trazendo-os novamente à vida:
“O sacramento da reconciliação é o lugar onde o pecador experimenta, de maneira singular, o encontro com Jesus Cristo, que se
compadece de nós e nos dá o dom de seu perdão misericordioso,
faz-nos sentir que o amor é mais forte que o pecado cometido, liberta-nos de tudo o que nos
impede de permanecer em seu amor, e nos devolve a alegria e o entusiasmo de anunciá-lo aos
demais com o coração aberto e generoso”6. E se Deus, que nos deu tudo, não se cansa de perdoar
nossa teimosia em nos desviar dele, qual argumento nos sustenta para não perdoarmos nosso
irmão? Que relação nobre entre duas pessoas, uma que pede o perdão e outra que perdoa. É
compreensão, é discernimento, é maturidade cristã: é a clara manifestação de Jesus.
5
6

Ibid. nº 251.
Ibid. nº 254.
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Na oração pessoal e comunitária
A oração é o primado da graça na vida dos discípulos missionários. Quem se dedica à oração, expressa uma amizade profunda
com Jesus Cristo e assume a vontade do Pai, pratica a arte dos lábios do mestre7. Mas é preciso estar sempre aprendendo a rezar,
como nos ensina Jesus em Lc 11, 1: “Senhor, ensina-nos a orar”.
Na oração, desenrola-se aquele diálogo com Jesus que faz de nós
seus amigos íntimos: “Permanecei em mim e eu permanecerei em
vós” (Jo 15,4). São João Paulo II ensina: “As nossas comunidades,
amados irmãos e irmãs, devem tornar-se autênticas ‘escolas de oração’, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, adoração,
contemplação, escuta, afetos de alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado.
Uma oração intensa, mas sem afastar do compromisso na história: ao abrir o coração ao amor
de Deus, aquela abre-o também ao amor dos irmãos, tornando-nos capazes de construir a história segundo o desígnio de Deus”8.

Na comunidade de fé
Jesus está presente em meio à comunidade viva na fé e no amor
fraterno. Ali ele cumpre sua promessa: “Onde estão dois ou três
reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles” (Mt 18,20). Ele
está em todos os discípulos que procuram fazer da existência de Jesus, sua própria existência, sua vida escondida na vida de Cristo (cf.
Cl 3,3). Está naqueles que dão testemunho de luta por justiça, pela
paz e pelo bem comum, muitas vezes entregam suas próprias vidas
aos acontecimentos da vida de nossos povos, que nos convidam a
procurar um mundo mais justo e mais fraterno em toda realidade
humana, cujos limites às vezes causam dor e agonia.9

Nos pobres, aflitos e enfermos
Se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles que Ele muito amou e
quis se identificar: “Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede
e deste-me de beber; era peregrino e recolheste-me; estava nu e desteme de vestir; adoeci e visitaste-me; estive na prisão e foste ter comigo”
(Mt 25,35-36). Compreendemos que ninguém pode ser excluído do
nosso amor, uma vez que, pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus,
uniu-se de certo modo a cada homem; mas, segundo as palavras do
Evangelho que citamos, há na pessoa dos pobres uma especial presença de Cristo, obrigando a Igreja à opção preferencial por eles. Por
essa opção, testemunha-se o estilo do amor de Deus, a sua providência, a sua misericórdia e, de algum modo, continua-se a semear, na história, os germens do Reino
de Deus que foram visíveis na vida terrena de Jesus, ao acolher a quantos recorriam a ele para
todas as necessidades espirituais e materiais. São palavras de São João Paulo II que completa dizendo “não ser um mero convite à caridade, mas a medida de sua fidelidade de Esposa de Cristo”10
7
8
9
10

Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, nº 32.

Ibid. nº 33.
Documento de Aparecida, nº 256.
Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, nº 49.
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Nos testemunhos de vida dos apóstolos,
dos santos e mártires
A fé cristã é transmitida pelo testemunho. Desde o Primeiro Testamento, a fé em Deus passava entre as pessoas a partir do testemunho dos pais, das mulheres, dos sábios, dos profetas e profetisas. Na
própria Missão de Jesus, consta seu testemunho do Pai e do Reino
(Jo 1, 7). A atividade de testemunhar Jesus Ressuscitado a todos
marca o princípio da Igreja de Cristo, e nisso está a identidade e a
participação na Missão de Deus. Quantos testemunhos de apóstolos, de santos e santas e de mártires ao longo da história da nossa
Igreja. Quantos homens e mulheres que se abriram ao caminho da
santidade, doando suas vidas para a Missão de Deus de anunciar e
testemunhar Jesus Ressuscitado e o Reino ainda nesta terra. Fazem de sua pequenez, a promotora de grandes obras aos olhos do Pai, em luta por direitos e pela dignidade dos mais frágeis,
pobres e oprimidos. Homens e mulheres que perderam suas vidas terrenas na Missão, em defesa
do Evangelho, mas ganharam vida eterna. Alegremo-nos pelos testemunhos de nossos santos
padroeiros, São Francisco Xavier e Santa Terezinha; de nossos fundadores, Paulina, D. Carlos,
Estefânia, Joana, Pe. Paulo; dos mártires de nossa terra latino-americana, Pe. Ezequiel, Ir. Dorothy, São Oscar Romero e tantos outros. “Suas vidas são lugares privilegiados de encontro com
Jesus Cristo. Seu testemunho se mantém vigente e seus ensinamentos inspiram o ser e a ação das
comunidades cristãs”11.

Na vida de Maria
Quando Papa Bento XVI veio à Aparecida-SP, em 2007, para dar abertura aos trabalhos da
V Conferência Geral dos bispos latino-americanos e do Caribe, ele disse: “Maria Santíssima, a
Virgem pura e sem mancha, é para nós escola de fé destinada a nos conduzir e a nos fortalecer
no caminho que conduz ao encontro com o Criador do céu e da
terra. [...] Permaneçam na escola de Maria. Inspirem-se em seus
ensinamentos. Procurem acolher e guardar dentro do coração as
luzes que ela, por mandato divino, envia a vocês a partir do alto”12.
A máxima realização da existência cristã como um viver trinitário
de “filhos no Filho” nos é dada na Virgem Maria que, por sua fé (Lc
1,45) e obediência à vontade de Deus (Lc 1,38), assim como por sua
constante meditação da Palavra e das ações de Jesus (Lc 2,19.51),
é a discípula mais perfeita do Senhor13. Em Maria encontramo-nos
com Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, e da mesma forma, com os irmãos14. Seu Sim foi um dos eventos fundamentais
da Igreja15 e provou que a humanidade não estava completamente
vencida pelo pecado, que ao menos uma vivente estava obediente
ao Projeto de Deus. Sua resposta de fé para ser a Mãe do Salvador
só foi possível porque nela estava o primado da escuta da Palavra16. Permanecendo fiel à Palavra,
observando seu filho Jesus, ela “conservava todas as recordações e meditava no coração” (Lc
2,19). Em Caná, atenta às necessidades de “seus filhos”, Maria ajuda a manter vivas as atitudes
de atenção, de serviço, de entrega e de gratuidades que devem ser as marcas dos discípulos de
11
12
13
14
15
16

Documento de Aparecida, nº 273.
Ibid. nº 270.
Ibid. nº 266.
Ibid. nº 267.
Ibid. nº 268.
Ibid. nº 271.
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Jesus. Cria comunhão e educa para um estilo de vida compartilhada e solidária, em fraternidade,
em atenção e acolhida do outro, especialmente se é pobre ou necessitado17.
Os lugares de encontro com Jesus não se esgotam nessa lista apresentada. Há muitos mais,
justamente porque a iniciativa não é nossa, mas do próprio Jesus que se antecipa para estar conosco, sobretudo, nos nossos momentos de angústia, aflição, desespero, perda de rumo e sentido, nos encontros com os irmãos no contexto e situação peculiares a cada pessoa.
O encontro com os discípulos, voltando de Jerusalém para Emaús, ilustra muito bem a iniciativa de Jesus em aproximar-se de cada um para anunciar a ressurreição, e mostrar que a vida
venceu a morte (Lc 24, 13-35). Aproximar, ouvir, dialogar, permanecer junto, entrar na vida,
celebrar, partir e partilhar o pão: eis o caminho eucarístico que só nos leva a um único destino:
Jesus Cristo, Verdade e Vida. Que nós, jovens discípulos missionários de Cristo, tenhamos uma
vida intensamente marcada por essa caminhada eucarística, que transborde na oração, serviço
e doação total aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados, a fim de ajudarmos a construir o
Reino de amor, justiça e fraternidade. Dessa forma, onde estivermos, ou por onde passarmos,
estejamos constantemente nos encontrando com o nosso Mestre e, assim, permanecermos fiéis
em nosso discipulado missionário.

17

Ibid. nº 272.

Pensamento Musicado:
1- Seu nome é Jesus Cristo (Puebla)
2- A barca (Cesáreo Gabanin)
3- Encontro (Maria Gadú)

10

3. A MISSÃO PROVOCA
MUDANÇA DE VIDA
A palavra “conversão” tem sido muito mencionada contemporaneamente, usada para ilustrar qualquer tipo de mudança feita pelas pessoas, sendo aplicada nos diversos contextos da vida,
como na política, nos esportes ou no meio acadêmico. Mas é nas denominações religiosas que é
notada com mais frequência. Na etimologia da palavra, conversão corresponde à “mudança” ou
“transformação”. Nesse sentido, conversão pode ser compreendida se pensarmos acerca do que
acontece nos processos químicos e físicos, a exemplo da combustão do papel pela ação do fogo.
Em sua natureza, o papel tem como matéria prima a celulose que, em contato com a alta temperatura do fogo, é transformado ou reduzido a cinzas, mudando sua própria natureza. Porém,
para que isso aconteça, é necessário esse prévio contato.

Provocação
O que seria um processo autêntico de conversão? Seria simplesmente a mudança de Igreja ou
de denominação religiosa?

Semelhante fenômeno ocorre com a conversão religiosa. O contato que se realiza é de duas
naturezas, as quais não fazem suas diferenças em um atrito ou numa barreira, mas ambas se percebem complementares uma na outra. Quando falamos de uma conversão no sentido religioso,
é preciso primeiramente notar que ela só pode ocorrer a partir de um encontro com uma pessoa,
que seria o próprio Jesus Cristo.
Então, a conversão é um marco que simboliza uma mudança profunda de vida por meio da
experiência realizada. Para nós, Cristãos Católicos, essa mudança parte do referido encontro
que traz todo sentido à vida. É a experiência do encontro de amor com Cristo Ressuscitado,
conforme cita o Documento de Aparecida. Nas Palavras do Papa Bento XVI, na Carta Encíclica
Deus Caritas Est (12): “Não se Começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia,
mas pelo encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo Horizonte à vida
e, com isso, uma orientação decisiva.”
Em nossa vida, passamos por várias formas de mudança. Como exemplo, vamos imaginar
como eram, há dez anos, nossas ideias, concepções e noções da realidade. Ainda estão iguais? Se
sua resposta for sim, temos um problema gravíssimo em mãos. Se sua resposta for não, você está
no rumo certo. Constantemente mudamos de ideia e isso é uma forma de comprovar que temos
um processo de conversão em andamento, pois sempre inserimos alguma mudança em nosso
contexto e perspectiva, tendo sempre, como norte de nossa mudança, a busca pelo melhor, pelo
bem que nos será proporcionado. É a dinâmica da vida.
Voltemos à conversão religiosa. Nesse aspecto das nossas vidas, a mudança não é somente
de ideias, porque isso ocorre com mais profundidade, por atingir o âmago da nossa existência e
da nossa essência como seres humanos. Não se baseia somente em uma mudança de mentalidade, mas vai além, atingindo ações, intenções, e a própria consciência. É preciso compreender
que a conversão não se limita ao encontro, mas vai além, pois segue um pedido de Jesus “vem e
segue-me” (Mateus 19, 21). É um processo que não será feito somente por quem faz o encontro,
não será um trilhar sozinho, mas o próprio Jesus estará inserido nas nossas vivências e irá nos
acompanhar.
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Exemplos bíblicos de conversão
Lembremos encontros com Jesus que geraram
conversões impactantes:
• a conversão de São Paulo (Atos 9, 3-19), de perseguidor dos Cristãos a prisioneiro do amor de
Cristo. Antes Saulo de Tarso, depois, Paulo de
Cristo: “Já não sou eu quem vive, mas Cristo
que vive em mim.” (Gálatas 2, 20) “Ai de mim se
não anunciar o Evangelho.” (1 Coríntios 9, 16);
• a conversão de Zaquel (Lucas 19, 1-10), antes
fraudador de impostos, após o encontro com
Cristo, restituidor ou reparador das fraudes
que cometeu: “Senhor, darei metade da minha
fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais
nos impostos, restituirei quatro vezes esse valor!” (Lucas 19, 8);
• a Samaritana (João 4, 1-42), uma mulher sem
esperanças e incrédula, mas que, ao encontrar
Cristo, renova suas forças e comunica aos demais: “Vinde e vede um homem que me disse
tudo quanto tenho feito. Porventura não é este
o Cristo?” (João 4,29).
Em todos esses episódios de conversão, é marcante uma consequência: Quem faz essa experiência, logo começa a anunciar Jesus em seus atos
concretos de vida, tornando-se um missionário.

Outro exemplo mais detalhado pode ser verificado na Parábola do Filho pródigo (Lucas 15,
11-32), em que aquele filho, assim como temos tantos outros, vê-se portador de uma liberdade
que não se limita à obediência paterna, mas a interpreta de forma a levá-lo a uma decisão que o
conduz ao que não lhe era permitido fazer.
O Papa Francisco nos dá uma lição de como usar essa liberdade, dizendo: “A liberdade de
escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si” (AL, n°.33).
A juventude de hoje, assim como aquele filho pródigo, procura senão a melhoria de si mesmo, almejando aquilo que é bom. Entretanto, essa procura encontra o problema do individualismo, que mina todas as oportunidades de uma verdadeira comunhão e de construção da cultura
do bem comum. Individualismo que faz considerar o próximo como um empecilho, que impede
o alcance do ‘meu objetivo’, condição contrária ao que adverte o Papa: “Mas, senão tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera em uma incapacidade de se dar generosamente.” (AL,
n°.33)
Então, como apresentar a proposta de conversão para a juventude contemporânea, mergulhada no individualismo, sem correr o risco de moldar o anúncio da Boa Nova só para ser aceita
pelos jovens e, consequentemente, empobrecendo o próprio Evangelho? Às vezes, a proposta da
conversão apresentada ao jovem de hoje é estabelecida em um discurso que, ao invés de enobre12

cer a vivência em Cristo, a alegria de segui-lo, apresenta um Jesus que não ressuscitou, um Jesus
“light” e convertido às pessoas, e não o contrário. Entretanto, quando o anúncio do Evangelho
traz consigo um apelo autêntico de conversão, a própria conversão aos valores integrais, sem
meras adaptações, traz o resultado perfeito de que o anúncio foi acolhido.
Às vezes, apresentamos Jesus de uma maneira que até quem o anuncia não o reconhece
como irmão, ficando secundário ou em terceiro plano aquilo que o evangelista João Fala: “e o
verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1, 14). Claro que não iremos apresentar um Jesus
estritamente humano, mas um Jesus que se fez humano, que passou por “crises” e chorou, ficou
exausto, que também se regozijou com os seus. Anunciar Cristo que se torna presente nos ditames e conquistas do ser humano, um Cristo que se alegrou com seus amigos, mas que também
sabia a hora certa de trabalhar e rezar pelos seus.
O Papa Francisco explana outro ponto que podemos encontrar no processo de conversão do
jovem, que é a apresentação de um “ideal demasiado abstrato, construído quase artificialmente
distante da situação concreta e das possibilidades de uma efetiva realização” (AL, n°36). Assim
como vivemos em uma sociedade proliferada de ideais de liberdade, isso não tem sido diferente
na comunidade cristã. Algumas delas provocam, no jovem, distanciamento em vez de aproximação. Como exemplo, algumas formas de anúncio tendem a querer impor um Cristo ditador,
o que é uma negação da própria história e dos traços principais do cristianismo, e até anulam o
mandamento de amar o próximo.

Na vigília da Jornada Mundial da Juventude no
Panamá (JMJ 2019) o Papa Francisco proferiu belas
palavras à Juventude, ao mencionar a importância
de se ter raízes: “É impossível uma pessoa crescer,
se não tiver raízes fortes que a ajudem a estar firme
de pé e agarrada a terra. É fácil extraviar-se, quando
não temos onde nos firmar.”

Nesse itinerário, nota-se que o jovem de hoje não é tão ingênuo como outrora, não procura
uma autoafirmação. Por incrível que pareça, a juventude atualmente está mais convicta, e com
opinião formada. Posiciona-se, vai ao encontro de lugares onde a injustiça tem feito morada e
a enfrenta. Mas como todo jovem que sai de casa para construir a sua própria vida, o desejo de
voltar é algo permanente. Ter um lugar para regressar e repousar é o que dá sentido à vida, é
Deus, como disse um dia Santo Agostinho em As Confissões (I, 1,1): “Fizeste-nos para Vós e o
nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Vós.”
Mas façamos novamente alusão ao Filho Pródigo que, após esbanjar todo o dinheiro, cai
em si e logo pensa em voltar para casa. Seu desejo maior não era somente o de voltar para casa,
mas o de encontrar o seu Pai, pois o pedido de perdão só teria sentido e valia se o seu Pai ainda
estivesse vivo. As juventudes desejam um lugar para voltar, desejam e anseiam por referências
firmes feito raízes fortes. Pois não basta saber que se é livre, mas se faz necessário termos pessoas
maduras que nos acompanhe, ensine e acima de tudo nos acolha.
Quais são as dificuldades ou mesmo as barreiras que nos impedem de almejar uma conversão
sincera: seria o imediatismo? Mas a conversão não é imediaticidade. Existem muitas doutrinas
que pregam uma mudança imediata do sujeito a um corpo ideológico, mas isso é fruto da má
interpretação da vida de Jesus. Assim, encontramos outro tipo de conversão, não a de Jesus, mas
13

a de um aspecto da lei que irá se adequar às normativas impostas pelo próprio homem. Lembremos que, na discussão de Jesus com os fariseus, quando questionam sobre a legalidade do
sábado, Jesus responde: “O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem”
(Marcos 2, 27). Daí, reconhecemos que estamos inseridos em um contexto, e Jesus não irá negar
a nossa história, ele sempre quer nos conduzir a sermos melhores por meio da conversão.
Para ilustrar que a verdadeira conversão não passa pela imediaticidade, vale refletir o que seria fazer uma “conversão”. Para quem está dirigindo, ou seja, quem está conduzindo um veículo
no trânsito, “conversão” é uma mudança completa de caminho, mudança de uma via para entrar
em outra, feita de forma lenta, cautelosa e cuidadosa, para que não ocorram precipitações e gerem acidentes. Vemos ser uma mudança gradual de rota, porque não se realiza “conversão” de
forma abrupta e repentina. Assim, temos um exemplo de processo contínuo e não de um evento
fugaz, de maneira a compreendermos que os Cristãos não nascem de cesárea, mas de partos
lentos e doloridos. Logo, conversão não é um retorno pela mesma via, mas é o desbravamento
de novos horizontes, é o abraçar lento de uma nova jornada de vida que nos dá novo sentido,
direção e propósito.
Jesus transformou a água em vinho (João 2, 1-11), mas levou três anos para preparar e fazer
com que os seus próprios discípulos percebessem que Ele era realmente o Cristo. Passou quase
trinta anos da sua vida no anonimato, até sua manifestação pública no milagre das Bodas de
Caná. Demonstra que Jesus respeita a nossa liberdade e cada um tem seu tempo, assim como diz
o Livro do Eclesiastes (3,1): “Para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.” A conversão não é somente a nossa transformação em um novo homem e
nova mulher. Pelo batismo já somos novos homem e mulher. A conversão é a nossa transformação na pessoa de Cristo, por isso que o nome cristão remete a Cristo. O cristão é um novo Cristo
na terra, com aspectos que perfazem a personalidade de Jesus, dentre elas, o seu amor.
Assim, se não houver um encontro profundo com o Ressuscitado, que nos leve a uma mudança completa de rota e traga novos sentidos à vida, tornando-nos autênticos Cristãos nesta
terra, de nada adianta pensar que o processo de conversão é o simples mudar de denominação
religiosa. Esse tipo de conversão que muitos pregam, comparando mais uma vez com o exemplo
extraído do trânsito, seria apenas como mudar de veículo e seguir a mesma via. É preciso fazer a
experiência do encontro com Jesus, tornar-nos discípulos que aprendem com o mestre e, então,
culminar na conversão autêntica pelo abraçar do discipulado missionário, fazendo transparecer,
em nossa própria vida, gestos concretos do ardor missionário.

Pensamento Musicado:
1 – Ensina-me a amar os pobres (Pe. Zezinho)
2 – Silêncio (Flávia Wenceslau)
3 – Só Tu tenso poder (Cantores de Deus)
4 – Por um pedaço de pão (Pe. Zezinho)
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4. O TESTEMUNHO MISSIONÁRIO
Jesus começa seu ministério inspirado no profeta Isaías, assumindo sua profecia, trazendo
para si a missão que outrora fora confiada ao profeta. Anunciar a Boa Nova, ser o Evangelho
(cf. Lc 4,16-21). Quando Jesus Cristo assume essa Boa Notícia, enche de esperança aqueles que
o escutam, sobretudo, quando entendem no que ela consiste: libertar os cativos, dar as vistas aos
cegos, levantar os caídos, dar voz aos mudos, curar os doentes e evangelizar os pobres. Era o que
o povo ansiava, esperava muito.
O testemunho missionário consiste neste anúncio: Cristo, a Boa Nova do Pai, morreu e ressuscitou para a salvação do mundo. Salvação que consiste na vida plena de cada pessoa e de toda
a criação, na realização e na felicidade de cada indivíduo. Em Jesus Cristo, os cegos voltam a
enxergar, os mudos a falar, os cochos a andar, aos cativos é dada a liberdade, a vida é restituída.
Não é uma teoria, mas uma realidade.
A Juventude Missionária, quando assume esse estilo de vida, quer ser colaboradora dessa
missão por meio do seu testemunho jovem, do seu comprometimento com a transformação das
realidades que diferem da anunciada por Jesus. Somos enviados, nos tempos de hoje, como profetas missionários para anunciar a Boa Nova, pois “profeta é alguém que tem uma grande proximidade e intimidade com Deus, enviado a proclamar a Boa Nova de Deus e a denunciar as
injustiças e tudo o que se refere à violação da vida” (Espiritualidade e Missão, p.89).

A JM é continuadora desse anúncio que não é fruto
de quaisquer convicções pessoais ou ideológicas, mas
sim, de uma experiência vivenciada nos últimos dois
mil anos, e que teve início desde a eternidade, quando
Deus, em seu amor infinito, criou-nos para a vida. Ela
é composta pelos missionários que trazem consigo a
profecia, pois o “missionário profeta é alguém profundamente enraizado com os acontecimentos históricos.
Vive no presente da história com os limites, os sofrimentos e os anseios de todas as pessoas, especialmente
dos mais pobres” (Espiritualidade e missão p.90).

Essa é a realidade que estamos inseridos e, pela qual, somos construtores. É uma realidade
marcada pela beleza, como nos atesta as Sagradas Escrituras: “Deus viu que tudo era bom” (cf.
Gn1,10), e Jesus se extasiava e rezava ao contemplar “os lírios dos campos ou os pássaros do
céu” (cf. Mt6, 25ss). É a nossa “casa comum” como nos diz o Papa Francisco, a qual nos pede
socorro num tempo em que estamos pouco responsáveis, embora causadores dos maiores danos
ao planeta.
De todo lado se ouve o clamor da terra e dos povos. A terra, “a mais pobre dentre os pobres”
(cf. Laudato Si 2), todos os dias é agredida e privada de seus direitos. O mercado, indiferente
e fechado em sua frieza, dita as normas e regras da sociedade, tornando desnecessário aquilo
que não o faz expandir, inclusive o cuidado da casa comum. Essa mentalidade causa cegueira e
esfriamento, pois se agimos pela lógica do acúmulo, descuidamos de nós mesmos, descuidamos
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do nosso ser mais profundo (imagem e semelhança), descuidamos do outro, de toda diversidade
cultural e dos povos (do ser povo de Deus).
Não podemos esquecer que somos missionários chamados e enviados a anunciar e a fazer
acontecer a boa e eterna novidade. O Papa Francisco, na JMJ 2019, no Panamá, dizia em seu
discurso aos jovens: “com os vossos gestos e atitudes, com as vossas perspectivas, desejos e sobretudo a vossa sensibilidade, desmentis e refutais certos discursos que se concentram e empenham
em semear divisão, em excluir e expulsar quantos não sejam como nós”.
Nossa cooperação passa por aqui, em nos percebermos agentes de transformação por gestos
e atitudes que assumimos a partir do encontro com Jesus Cristo e com o outro. Um passo importante nesse processo é mudarmos a compreensão que temos sobre a nossa fé e o desdobramento
dela em nossa vida, pois uma fé que só é vivida em alguns momentos litúrgicos, de maneira
intimista, desconectada da vida, do sofrimento e da alegria dos povos, não é fé cristã.
A JM, como cooperadora da missão de Deus, quer assumir sua fé seguindo os passos do
Papa Francisco que não mede esforços para gerar uma cultura do encontro e do diálogo. Nisso
consiste a missão. O testemunho missionário nada mais é que um relato entusiasmado de um
encontro que fizemos com a pessoa de Jesus. Ainda na JMJ 2019, o papa nos fala e reconhece
que os jovens são “verdadeiros mestres e artesãos da cultura do encontro”.
Entretanto, lembremos que o testemunho dado por palavras é edificante e esclarecedor, mas
é convincente quando dado por meio de gestos e posturas que revelam o comprometimento com
a vida. Tal comprometimento implica em mudança da própria vida.
Como Juventude Missionária, assumimos um estilo de vida semelhante ao de Jesus, buscando diálogo com quem encontramos pelas ruas e praças, em especial aqueles e aquelas considerados a sobra da sociedade. Essa atitude nos ajuda a romper a indiferença que nos separa dos
demais, a desconstruir a ideia de que se é mais puro do que o outro, mais santo e melhor que o
outro. Promovemos o ato de ser presença fraterna no mundo, ser alguém que se aproxima, que
vai ao encontro nas estradas e se compadece com os sofrimentos que encontra.
É necessário que a JM busque, a cada dia, romper a distância com o outro para ficar em comunhão com Jesus Cristo e com o que nos ensina o Papa Francisco. Isso é um desafio entre nós,
pois é difícil transformar a realidade sem vencer as próprias barreiras internas. Essa provocação
certamente vai nos fazer pensar que as pessoas que conseguiram fazer esse rompimento foram
os santos, a exemplo de São Francisco de Assis, Santa Teresa de Calcutá ou a Beata Irmã Dulce
dos Pobres.

Testemunho
Temos o testemunho de uma mulher que mora no interior da Bahia chamada Bernadete, que
nos serve de inspiração para construirmos nosso testemunho missionário. Essa é a contribuição
que nos dá Bernadete, mas nós sabemos qual é a nossa? Dentro da igreja há inúmeras maneiras
de nos colocarmos no mundo em atitude fraterna, contribuindo com a transformação da realidade, fazendo algo e ajudando a igreja a se fazer cada vez mais samaritana. Veja o que ela nos diz
em relato feito no dia 4 de setembro de 2008, na região de Jaguaribe, Ceará:
“Naquele início de setembro, no trecho que caminhava pela BR-116, próximo a Jaguaribe,
tive uma caminhada penosa. Isso devido ao acostamento de textura irregular que me obrigou
a andar mais devagar, machucou bastante meus pés e também, por causa de muita chuva, não
consegui chegar a um lugar seguro antes de anoitecer. Quando avistei um posto de gasolina, estava escurecendo e eu pingava água por todos os lados; cheguei totalmente encharcada. Do lado
esquerdo havia um grande restaurante e mais ao fundo os banheiros. Fui direto para o banheiro,
pois precisava urgentemente trocar aquela roupa e após um banho ver o que iria viver ali.
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Quando passava por uma
área que me levaria até os
banheiros, fui surpreendida
ao ver, atrás do restaurante
dois ‘trecheiros’ (pessoas que
são caminhantes do trecho),
encolhidos embaixo de uma
ponta de telhado, pois ainda
caía uma chuvinha e ali foi o
único lugar em que encontraram um pouco de espaço para
se alojar. Cumprimentei-os e
segui. Quando retornei, por precaução, não quis ficar próxima a eles.
Depois de um tempo, percebendo que me olhavam curiosos e sentindo, por intuição e fé, que
eram pessoas boas, começamos um diálogo à distância. Nesse ínterim, um deles levantou-se e
foi assistir à televisão. O outro, que tinha me dito chamar-se Cosme, ficou mais interessado na
conversa e eu sentei ao seu lado, procurando conhecê-lo melhor. Tinha um jeito extrovertido e
conversador que me chamou a atenção. Ele demonstrou ser uma pessoa alegre e de bem com a
vida. Estava tranquilo com o estilo andarilho de vida que levava. Percebi que não estava totalmente sóbrio, que tinha bebido um pouco.
Cosme continuava falando bastante e dando a entender que estava feliz no trecho, que estava
agradecido por tantas ajudas que recebera por onde passara. Ele me falou ser de Alagoas e que
era andante há muitos anos e não via seus familiares desde que tinha saído de casa. Percebi que,
além do espírito aventureiro, que é uma de suas características, o alcoolismo também colaborou
para que ele ficasse nas estradas.
Falei que era peregrina por opção e que, da mesma forma que ele, eu gostava de andar pelo
mundo e acreditava que assim como as pessoas nos ajudavam, nós também ajudávamos a elas,
pois em nossa necessidade éramos um meio para que praticassem a caridade. Ele se admirou
diante dessa forma de vida andarilha e disse que era legal pensar assim.
Resolvi dar uma espiada no posto e ver se
conseguia comprar biscoito para nós. Quando retornei, percebi que gostaram de eu ter
voltado e mais ainda por eu ter colocado minhas coisas e sentado ao lado deles. Dividimos o biscoito e passamos a contar os casos
vividos nas andanças, dando muitas risadas.
Aos poucos o sono foi chegando. Estendi um
plástico e deitei. Eles também se acomodaram. Ficamos os três embaixo da beira do
telhado, como numa fila, deitados. Ficamos
bem encolhidos, porque ainda caía uma chuva fina.
Num momento de interioridade, sentime emocionada por estar dividindo o mesmo chão com os marginalizados e excluídos.
Agradeci a Deus pelo chamado à vida peregrina que me proporcionava viver essa comunhão, mas era clara a injustiça de ver tantos
com pouco e poucos com muito. A maneira
como aqueles homens lidaram comigo me
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fez pensar que muitas vezes essas pessoas são consideradas inúteis pela sociedade. No entanto,
foram tão respeitosos, recebendo-me com alegria e paz. Assim pensando fui pegando no sono.
Depois de já ter dormido por certo tempo, fomos surpreendidos com o vigia do posto trazendo
comida. Isso foi um presente da graça que nos veio por aquele homem generoso. Com esse gesto
despertamos e, enquanto comíamos, fomos conversando mais um tempão, até que novamente
o sono veio e passamos a dormir. Como é de costume num posto de gasolina, a noite foi bem
movimentada: carros e pessoas passando toda hora, faróis em nosso rosto e de vez em quando
Cosme resmungava, dizendo algumas palavras. Mesmo com esses barulhos, creio que pelo cansaço e pela satisfação interior, dormi bem.
Acordei cedo, pelas quatro da manhã, vendo o dia que nos acolhia com neblinas, porém sem
chuva. Minha alma revigorada ansiava pela vivência daquele novo dia. Num clima de oração, fiz
um tempo de silêncio e meditei, contemplando Cosme e Expedito, meus companheiros daquela
noite e de vida andante, que ressonavam tranquilos. Agradeci a Deus-Amor por aquele encontro
e lembrei-me da oração que Cosme havia feito por mim quando eu chegara. Ele havia me contado que, quando me viu passando molhada, imediatamente rezou: “Ó, Jesus Cristo, essa é uma
pobre de Cristo que foi tomar seu banhinho! Protege ela nas estradas, não deixa nada de mal
acontecer com ela, Jesus.” Louvei ao Pai por essa pessoa que havia rezado por mim sem nem me
conhecer e desejado o bem para mim, demonstrando sua fé e bondade.
Após esse sublime momento, fui me arrumando para sair e vi que meus companheiros estavam acordando. Despedi-me deles, agradecendo a acolhida e dizendo que os levaria em minha
peregrinação, rezando por suas vidas. Eles falaram para eu tomar cuidado e que fosse com Deus.
Após nos despedirmos, parti, saboreando aquele amanhecer fresquinho e os efeitos do encontro
vivido com aqueles irmãos do caminho” (Vivências do caminho, p.95).
Portanto, esforcemos para testemunhar a Boa Notícia que tanto a humanidade necessita. O
cristianismo tem muito a cooperar com a cultura atual, devolvendo a capacidade de ter esperança e de acreditar que podemos ser todos irmãos e irmãs vivendo em paz. Sejamos anunciadores
da esperança de que a vida tem a palavra final, pois “verdadeiramente, Ele ressuscitou!”
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5. MARIA, INSPIRAÇÃO NA MISSÃO
Maria foi a jovem de Nazaré que, embora igual às demais jovens de seu tempo, foi capaz de dizer sim ao projeto, ao chamado de Deus e colocar a sua vida a serviço da humanidade inteira. Ela
não tinha acesso a redes sociais, como ressalta o Papa Francisco, entretanto, tornou-se a mulher de
maior influência na história. Ela, Maria, tornou-se a influencer de Deus, por meio de seu “sim”.
De sua biografia pouco se sabe por dados históricos, mas os Evangelhos e a tradição da
Igreja a coloca em destaque pelo papel que ela desempenhou na história da salvação. Com uma
palavra pequena, “sim”, confiando no amor e nas promessas de Deus, contribuiu de forma eficaz para fazer nova todas as coisas. Sabemos que ela era de Nazaré, que fora criada segundo a
tradição de seu povo e, por isso, frequentava o templo, além de estar prometida a casamento. Os
Evangelhos nos mostram também que Maria era muito solícita às necessidades das pessoas, que
não media esforços para ajudá-las. Do seu contexto social, sabemos que era de uma pequena cidade do interior, chamada Nazaré, de uma família humilde e de um povo subjugado pela tirania
do império romano.
Todas essas informações nos ajudam a perceber o quão importante e forte foi a jovem de
Nazaré, pois assim como as demais de seu tempo, poderia estar preocupada com seu casamento,
com sua família, com sua “felicidade”, entretanto, não se fechou na busca por realização pessoal, mas colocou-se inteiramente à disposição do bem de toda a humanidade, da salvação de
todos, ao dizer sim ao projeto de Deus, mesmo que isso lhe custasse sofrimentos.
Diante disso, perguntamos: O que Maria teria a nos ensinar sobre a missão? Muito, obviamente, porque o seu sim é o sinal de alguém que compreendeu o segredo da sua vocação: sair
de si mesmo e pôr-se a serviço dos outros. Aquele que se encontra com Cristo, encontra-se com
uma novidade plena de esperança que ilumina e transforma a vida e, por isso, coloca-se em saída
missionária, não conseguindo guardar para si os frutos de tal encontro.
A pessoa de Maria caracteriza o cristão que tem sua identidade bem firmada. Sua presença
nos oferece uma grande luz na missão, sobretudo, quando se percebe a ausência de autenticidade missionária que vemos hoje em dia, decorrente da acomodação e da transformação da religião em instrumento de consumo, a serviço do conforto de nossas emoções e vazios. Maria nos
ensina que o Evangelho e a missão é a própria vida, que o anúncio, antes de qualquer palavra, é
o testemunho de quem soube acolher e viver o que Deus nos convidou a fazer. Ensina, também,
que se colocar a serviço é testemunhar o encontro com o Cristo Ressuscitado, aquele que acolhe
sem distinção, que transmite a paz e, assim, vive a justiça e se compromete com o seu reino, pois
“nós somos missão”.

Saiba mais:
Influenciador digital ou
digital influencer é um indivíduo que utilizam uma rede
social para expressar análises e influenciar a opinião de
outras indivíduos, através de
publicações em texto ou vídeo online e, que são seguidos por um público massivo.
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No primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, encontramos a cena em que Maria disse: “Eis
aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”. A autenticidade ou identidade
dos missionários (a) se faz no reconhecimento de que somos servos e que estamos dispostos a
seguir o mestre como discípulo, guardando a sua Palavra. É a partir do caminho discipular que
desejamos ser pés caminhantes para anunciar a Boa Nova. A Igreja declara Maria como a Mãe
da Evangelização, não simplesmente pelo fato de ela ser aquela que antecede as graças e os sinais de Deus, ou ter gerado o seu Filho, mas mostra que o seu “sim” ganha sentido na missão,
pelo serviço que presta à humanidade.

A força do “sim” de Maria sempre impressionou e
continuará a impressionar gerações futuras, pois não
se trata de resignação ou aceitação passiva, ou como
se diz hoje, ‘vamos ver o que vai dar certo’, mas “foi
o “sim” de quem se compromete, arrisca-se, de quem
aposta tudo sem ter outra garantia senão a certeza de
saber ser portadora de uma promessa. Teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não eram
motivos para dizer não. O “sim” e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas e dificuldades” (Discurso do Papa Francisco JMJ 2019).
Maria sabe das necessidades de seu povo, é sensível ao sofrimento e conhece a tão esperada
chegada do Salvador. Quando diz seu sim, não se prende a ele e se envaidece, mas ao contrário,
coloca-se a caminho, a serviço, como o próprio evangelista Lucas nos afirma quando narra a
visita de Maria a sua prima Isabel. Torna-se modelo e inspiração da missão, pois o seu serviço
revela o mistério que a envolve, e Isabel reconhece nela os grandes feitos de Deus em suas histórias. Há de se recordar que Isabel era idosa e estéril, mas o Senhor não a esqueceu. Maria,
mulher à frente de seu tempo, não se entrega à missão como uma aventura, mas como um compromisso para o bem da história.
Papa Francisco, mais uma vez, fala que o missionário não deve andar com o rosto entristecido, como se houvesse paixão sem ressurreição, isso denota que o primeiro fruto oriundo
do contato com Cristo é a alegria! Alegria que nos impulsiona a andar quatro milhas quando
nos pedem caminhar três. Alegria que nos faz compreender que a vida vai além de acúmulos,
de divertimentos e prazeres do poder e do dominar. Alegria que se baseia em algo mais. Maria
compreendeu isso e respondeu: faça-se em mim. Será que também conseguimos dizer, diante
dos apelos que Deus nos faz, faça-se em nós?

Ele interpelou a juventude na JMJ e continua a nos
interpelar. “Amigos, pergunto-vos: Estais dispostos a
dizer sim?”
E, ao concluir, provocou: “O Evangelho ensina-nos que o mundo não será melhor por haver menos pessoas doentes, debilitadas, frágeis, idosas, nem por haver menos pecadores, mas será melhor
quando forem mais as pessoas que, como esses amigos (como Maria), estiverem dispostas e tiverem
coragem de dar à luz o amanhã e acreditarem na força transformadora do amor de Deus (...). Só o
amor nos torna mais humanos, mais plenificados, o resto não passa de remedeio bom, mas vazio”.
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Que a Virgem do Sim inspire-nos sempre nessa entrega total e livre ao projeto de Deus, e nos anime
pelos caminhos da missão para responder, todos os dias: “faça-se em mim, segundo a tua Palavra!”

Pensamento Musicado:
1 – Mãe do céu morena (Pe. Zezinho)
2- Maria, mãe dos caminhantes (Pe. Geraldo Pennock)
3 – Ladainha dos empobrecidos
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