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Queridos jovens.

Num mundo cheio de desafios e de curiosidades, o
sentido para uma missão sólida e entusiasta, é assumir
a perspetiva de um missionário a sair de si para que se
encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo.

O ser missionário sempre foi uma vertente que
desperta vontade de sair do “nosso mundo” para
procurar “novos mundos”. Daí, surgir a vontade de
uma entrega sólida e sentida para o bem mais precioso
que é a pessoa humana. Todavia, é na dedicação ao
bem do outro que percebemos a presença da grandeza
de Deus.

maiores marcos da minha vida, seja na alegria ou na
dor, foram quando fui capaz de dar o meu braço a
Deus e deixar que Ele me conduzisse e me levasse
onde me queria a servir e a amar”

“(…) No fundo, a vida de um cristão é um amar e mais
amar. E é isso que sinto que o Pai me continua a pedir,
seja onde for e em que circunstância for.” (Leonel
Azevedo, Voluntário Leigos para o Desenvolvimento).

É normal que no início seja difícil, que nos sintamos
incapacitados e frustrados por não conseguir
concretizar a missão como sonhávamos mas Deus
chama-nos apenas a Ser, mesmo com as nossas
fragilidades e defeitos, dando sempre o melhor que
temos em nós por amor.

“Aprendi que na vida temos de descobrir os ‘ventos
orera’ (“bonito” em macua), e que missão não é servir
apenas segundo as nossas capacidades, é fazermo-
nos instrumentos em tudo aquilo que é preciso e nos
é mais difícil. Não fazê-lo como um sacrifício a Jesus,
mas fazê-lo verdadeiramente gratos por ter a
oportunidade de crescer, de quebrar os nossos
receios, e de nos depararmos com o nosso ‘eu’ nu;
fazê-lo com amor. No fundo, tudo se resume a uma
passagem, a uma peregrinação na Terra. O segredo
está em como passar, que rasto deixar. Não pode ser
o nosso, tem de ser o rasto de quem permanecerá
sempre aqui sem nos abandonar.” (Caetana Batista,
Voluntária Equipa D’África).

O Papa Bento XVI no encontro com os jovens em
Luanda disse-nos: “Quando o jovem não se decide,
corre o risco de ficar uma eterna criança”. E nós com
certeza não queremos ser eternas crianças, não é esse
o projeto que Deus tem para nós. Deus quer jovens
com garra e coragem, jovens que vão à luta, que
marquem a sua história e a história de muitos, jovens
santos!

Que marca queres deixar no mundo? Estás a ser agente
da mudança? Vais continuar no sofá e deixar os outros
comandarem a tua vida por ti?

“O mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas
da história, porque a vida é bela desde que a queiramos
viver, desde que queiramos deixar uma marca.

Hoje, Jesus, que é o caminho, chama-te – a ti… a ti… a
ti… – a deixar a tua marca na história. Ele, que é a vida,
convida-te a deixar uma marca que encha de vida a
tua história e a de muitos outros.

Deus espera algo de ti!” – Papa Francisco

Oração missionária.

Senhor Jesus, 
desperta em nós um olhar missionário,
ajuda-nos a escutar com o coração do outro.
Queremos ver o Teu rosto nos irmãos, 
afastando-nos dos nossos medos
e preconceitos. 
Queremos, como Tu,
viver a linguagem do amor
e servir mais do que ser servidos. 
Só Tu És o Caminho,
dá-nos a coragem de Te seguir
e de Ser Igreja missionária
aonde nos levares. 
Aqui estamos Senhor,
para Te descobrir no outro
na consciência de que assim
nada nos separará de Ti. 
Queremos Ser contigo e com o outro,
porque acreditamos que Ser cristão
é Ser Missão!
Ámen 



Nestas jornadas missionárias somos chamados a olhar
mais profundamente para os novos rumos da missão ad
intra e ad extra, mas nunca esquecendo que estamos
centrados na mensagem de Jesus Cristo. Todavia, é Ele
que nos chama a ser missão! Que neste capitulo cada
um tenha a capacidade de discernir o seu espirito
missionário e que possa colocá-lo em prática, diante de
um mundo que necessita de rostos verdadeiros do nosso
Mestre.   Boa missão.

Padre Filipe Diniz
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil

Eu sou Missão

A Missão “É algo que não posso arrancar do meu ser”
(EG 273) diz-nos o Papa Francisco ao lembrar-nos que
“Eu sou uma missão nesta terra” (EG 273). Este
testemunho tão autêntico desperta-nos para o
verdadeiro chamamento e apelo que é o próprio Jesus
que nos faz: Ser Missão. Definitivamente, “A missão é
uma paixão por Jesus, e simultaneamente uma paixão
pelo seu povo.” (EG 268). Esta paixão ardente de Ser
missão é alicerçada simultaneamente em Jesus e no
outro. “Eu sou missão” na medida em que um coração
preenchido por Jesus expande-se! E vai ao encontro do
outro, de modo a “alcançar todas as periferias que
precisam da luz do Evangelho” (EG 20).

“Para manter vivo o ardor missionário é necessária uma
decidida confiança no Espírito Santo” (EG 279).
Procuremos aprofundar esta confiança ao longo da
caminhada das Jornadas Missionárias, vivendo com
alegria e verdade todos os momentos de prelúdio, em
particular a festa da ressurreição. “Há cristãos que
parecem ter escolhido viver uma Quaresma sem Páscoa”
(EG 6), mas todos somos chamadas a comungar da
inabalável certeza da esperança e alegria do Evangelho.

“A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma
força de vida que penetrou o mundo.” (EG 276) e é essa
força que sustém a verdadeira e única missão que se
concretiza quando és Igreja “em saída”. “Eu sou missão”
é viver hoje a Páscoa e levar este testemunho vivo e
fecundo aos que Deus coloca ao nosso cuidado.

“Constituamo-nos em «estado permanente de missão»,
em todas as regiões da terra.” (EG 25) indo ao encontro
da humanidade, caminhando ao lado do outro, deixando-
nos encontrar por Deus e ser ponte para que o outro O
encontre. Façamo-nos “rosto do Evangelho”, espaço de
escuta e acolhimento generoso a todos a quem somos
chamados a servir, dizendo com audácia e confiança “Eu
sou Missão”.

Vivência de sair do “sofá” e fazer voluntariado

“Eu não quero uma igreja tranquila. Quero uma igreja
missionária!” Papa Francisco
Na vigília de oração da passada JMJ em Cracóvia o Papa
Francisco alertou-nos para o perigo das drogas
socialmente aceitáveis de hoje em dia, os danos que nos
causam e que consequentemente podem causar na futura
sociedade, e por isso deixou-nos um grande e importante
desafio: “Para seguir a Jesus, é preciso ter uma boa dose
de coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá por um
par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas
nunca sonhadas”.

Porém, a nossa sociedade não é só feita de jovens
“adormecidos, pasmados ou entontecidos”, felizmente
ainda há jovens que aceitam o desafio e se entregam à
missão que Jesus nos confiou a cada um de nós, amar o
próximo e anunciar o evangelho, seja na sua terra ou casa,
seja nas periferias.

O espírito missionário vai crescendo com o tempo e
também a nossa capacidade de entrega a Ele:

“Este espírito missionário foi crescendo noutros
pequenos campos de missão, ações de voluntariado,
formações e encontros com o meu próximo. Estas
experiências muito concretas de missão foram ocasião
para perceber que a fé nos capacita para aceitarmos
desafios cada vez maiores.” (Cátia Pinheiro, Voluntária
Juventude Mariana Vicentina).

Ao contrário do que muitos pensam, a missão também
não é algo que só é concretizável lá fora, muito pelo
contrário, a verdadeira missão começa em casa, no nosso
dia-a-dia, com aqueles que nos rodeiam.

“A minha missão diária é descobrir lentamente, não onde
eu quero ir fazer missão e até onde quero levar Jesus,
mas aonde é que Jesus quer ir comigo. Na certeza que
estarei sempre disposta a percorrer quilómetros,
continentes, e oceanos para semear amor e ser luz. Ainda
não sei o que é a missão, talvez não tenha uma definição…
Deus age e, se nós deixarmos, a missão acontece. Dentro
de nós, fora de nós e connosco.” (Caetana Batista,
Voluntária Equipa D’África).

Para esta missão se concretizar, seja qual for e onde for,
precisamos de deixar o medo de lado e ter a coragem de
dizer sim ao chamamento que Deus nos faz
constantemente!

“Deus nunca deixou, ou deixa, de nos bater à porta, de
nos chamar e convidar.”

“Fui impelido e chamado a ouvir e perceber aquilo que
Deus me procurava dizer. Desta vez, como em muitas
outras, disse-Lhe que ‘sim’. Sim ao Seu chamamento, sim
à Sua vontade, e sim ao projeto que Ele me apresentava.
A vivência da nossa fé leva-nos a muitos ‘sim’s’.

(…) Foi uma resposta a um desafio de Deus. E quando
respondemos e aceitamos fica sem dúvida um marco na
nossa vida. Olho para trás e não tenho dúvidas que os


