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“Quando buscamos descobrir o melhor nos demais,
de alguma maneira aflora o melhor de nós mesmos”.

William Arthur Ward
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Oportunidade, do latim opportunitas, faz referência ao conveniente de um contexto e à união de 
um espaço e um tempo apropriados para realizar uma ação ou cumprir um objetivo. 

Os números redondos têm certo encanto. Tendo à vista o ano 2020, ocorreu-nos a ideia de 
recompilar 20 histórias diferentes com um ponto de partida em comum: quem as estão vivendo 
descobriram nelas uma grande oportunidade. 

De quais oportunidades estamos falando? Não, não é a seção de melhores preços de um cen-
tro comercial, senão, precisamente, tudo o contrário. Vamos buscar oportunidades de alto preço, 
oportunidades altamente valiosas. 

Tão pouco vamos deter-nos nessas oportunidades associadas à carreira ou ao êxito pessoal, tal 
e como rezam milhares de citações e provérbios publicados na Internet. Buscamos oportunidades 
que se manifestam de modo mais humilde, menos visível. 

Então… em que ficamos? Mais valiosas ou mais humildes? Acompanha-nos umas linhas e te 
explicamos.

Se trata de descobrir a vida como oportunidade. Esse é o desafio. Indo de trás para frente, 
descobrir é reconhecer, encontrar, para isto, buscar, talvez, num lugar pouco frequente, pouco 
transitado, bastante imprevisto. Para isso, faz falta um olhar que saiba apreciar, isto é, que saiba 
reconhecer o verdadeiro preço ou valor das coisas.

Seguramente vivemos rodeados de pessoas valiosas, estamos imersos em circunstâncias favo-
ráveis e somos possuidores de qualidades excelentes. Porém… Vemo-las? Buscamo-las? Indagamos 
para ver aonde se encontram? 

Os defeitos, as carências, as falhas…, esses sempre se vêem. Saltam à vista: nos demais, em nós 
mesmos, na sociedade, no mundo. Certamente que não vamos negá-los, seria ingênuo e injusto. 
Porém, se alguém leva demasiado tempo tentando corrigir erros e não o logram, o convidamos a 
fazer-se uma pergunta: E se em lugar de pôr toda nossa atenção naquilo que falta, nos fixamos, um 
pouco mais, naquilo que está bem? E se nos esforçamos, não só em retificar, senão em valorizar, 
potenciar e impulsionar o que já funciona? Ou melhor, esta diferente estratégia nos levaria a mu-
danças mais duradouras, porque, detrás, há uma percepção da existência muito mais motivadora 
e, ainda que pareça o contrário, também realista.   

Graças a Deus, a vida não funciona com um mando a distância. Se queres mudar algo, tens que 
lançar-te a isto, tomar uma decisão e começar a trabalhar. Passar do olhar clínico que, fundamen-
talmente, vê problemas, ao olhar apreciativo que vê oportunidades, inclusive em circunstâncias 
não muito favoráveis, é um dom e uma tarefa, que requer um hábito interior e certa dose de 
confiança e de ternura. 

É possível que, de entrada, o mais espontâneo seja sentir-nos incapazes de adquirir esta atitu-
de. Isso depende muito das perguntas e dos diálogos que mantemos conosco mesmos e com os 
demais. Porém há uma estratégia: sai de ti mesmo, confia, crê, busca o lado valioso das pessoas, 
dos contextos, das circunstâncias… Faze-te perguntas sobre o que podes aprender de cada ser 
humano, de cada lugar, em cada ocasião. 

Faz mais de vinte séculos, um homem chamado Natanael se fazia uma pergunta similar que, 
muitas vezes, nos fazemos nós. Quando um amigo lhe disse que havia conhecido ao Messias e 
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que este era de Nazaré, filho de um carpinteiro, sua espontaneidade saiu com uma interrogação 
que soava melhor a rotunda negativa: “De Nazaré, pode sair algo bom?” Esta desconfiança não 
era gratuita. A história não pinta muito linda a paisagem social de Nazaré, pequeno, de má fama, 
de gente demasiado impulsiva, por não dizer violenta. Por isto, nosso amigo Natanael tinha suas 
razões. Como a maioria de nós as temos.

Aos poucos dias, se encontrou frente a frente com esse tal Messias. Jesus, que não andava com 
rodeios, também lhe disse o que pensava dele: “Aí tendes um israelita de verdade, em quem não 
há artifício”. Natanael se encheu de assombro: “De onde me conheces?” Jesus lhe explicou: “Antes 
que Felipe te chamasse, te vi”.  Parece que Jesus era bastante observador, como podia ser lógico 
num artesão da época. Porém o olhar de Jesus era capaz de apreciar algo mais, algo valioso, quase 
escondido, nos gestos e na presença de pessoas anônimas: a generosidade desmedida nas moedas 
de uma viúva, o arrependimento sincero nas lágrimas e nos cabelos compridos de uma mulher, a 
bondosa atenção do pastor capaz de reconhecer a cada uma de suas ovelhas, a valentia e nobreza 
no coração de Pedro, João, Felipe… e, também, em Natanael. O olhar de Jesus se converteu, para 
cada um deles, numa oportunidade, a mais importante de suas vidas. 

Séculos depois, um homem, um sacerdote catalão, voltou seu olhar sobre Nazaré. No século XIX, 
o que provocava desconfiança não era tanto a Galileia dos gentios, que já ficava muito distante, 
senão o desenvolvimento industrial, com a consequente poluição da revolução social, econômica, 
política… Para a Igreja era difícil olhar com apreço esta cojuntura, na qual ela mesma era objeto 
de zombarias, assaltos e violentos ataques. Por outro lado, as necessidades eram tantas, as possi-
bilidades de apostolado tão grandes, em tantos lugares… Quem necessitava complicar a vida com 
essa nascente e conflitiva classe operária, todavia pequena? Desse “Nazaré” nada bom podia se 
esperar… Porém Francisco Butinhá o esperou. Butinhá confiou. Seu olhar crente via possibilidades 
de vida cristã, de vida santa, em meio do ruído das máquinas e o tumulto das fábricas. 

De alguma maneira, todos os que, hoje, desde diferentes compromissos, integramos a Família 
Josefina, devemos parte de nossa vocação, de nosso sentido da vida, a este apostolado, a este 
olhar positivo e esperançado de Francisco Butinhá. 

O que segue nesta revista são 20 artigos sobre a vida como oportunidade. São experiências 
muito diversas e pessoais. Dependendo do lugar onde nos encontremos, podemos sentir-nos mais 
próximo ou mais distante, mais ou menos identificados. São histórias que nos falam do processo, 
da surpresa, da fé, mais da alegria, inclusive da dor, que permite descobrir pequenas ou grandes 
oportunidades de viver com pleno sentido. Finalmente, também tu terás oportunidade de escrever 
a tua.  

Nenhuma destas linhas quer nem deve evitar as dificuldades reais. Um relato positivo não é uma 
desculpa para ignorar o sofrimento. Não se trata de dissimular a crise que, em muitos sentidos, 
nossa humanidade está vivendo. Porém queremos despertar energias mobilizadoras, construtivas, 
confortadoras, confiadas. E queremos que tu também descubras que tens uma oportunidade de 
vida que aportar e partilhar. Não a deixes dentro, por favor. Imagina que a felicidade de uma, 
duas, vinte ou duas mil e vinte pessoas depende de que dês calce a tua oportunidade. Queres 
ser mais um? n
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Estamos num momento cultural no qual “passamos 
de tudo” ou, ao menos, de muitas coisas que antes 
pareciam ter sentido e ocupavam um lugar importante 
em nossa vida, tinham um valor. Nos encontramos, 
diariamente, com pessoas jovens e adultas que dese-
jam “outra coisa”, que buscam a felicidade ou o bem 
estar que não encontram,  ou “encontram” equivoca-
damente… Entre essa busca e a cultura do imediato 
e eficácia que se leva nossos tempos e espaços de 
reflexão, passamos “pelas  coisas” —no conceito  
inaciano, neste “coisas” entra tudo o que não sou eu: 
coisas materiais, afetos, pessoas, circunstâncias— sem 
deter-nos demasiado, a não ser que algo disso nos 
interesse realmente com alguma finalidade.

Que bom cair na conta, em algum momento, das oportunidades que temos…, entre elas, 
a de descobrir que todas as coisas encerram um segredo, uma presença viva que nos fala, 
uma mensagem de vida, uma razão para viver e para alegrar-nos. Um dos presentes que nos 
deixa a espiritualidade inaciana é este ensinamento tão necessário e forte nestes tempos que 
correm: Deus nos fala através de todas as coisas. A primeira experiência de Ignácio, que se 
traduz numa forma de viver a cotidianidade, supõe uma boa dose de pedagogia, de educar o 
coração e o olhar, buscando sintonizar com essa presença. Viver isto não é complicado, porém 
sim difícil. Há uma pergunta clave para fazer-nos quase ao mesmo tempo que saltamos da 
cama cada manhã: “Aonde poderei encontrar a Deus hoje? Aonde vou buscá-lo?” 

Se somos constantes neste exercício, se estamos atentos às surpresas do encontro me-
nos esperado, seguramente receberemos uma medida generosa, porque Deus, que é todo 
bondade, vai além de nossas distrações e esquecimentos. Esta disposição para olhar a vida 
buscando a Deus com a esperança de encontrá-lo, se vai convertendo em certeza vital, segu-
rança, alegria… Nosso Deus, meu Deus, não é um Deus distante. A própria experiência se vai 
transformando em experiência de Deus, simplesmente porque em toda realidade podemos 
encontrar suas pegadas: a vida de família, o trabalho, os compromissos de apostolado, as 
atividades intelectuais, a vida de relacionamentos, o estudo, o descanso… Toda a existência 
pode ser experiência de Deus. E quando isto se converte em um estilo de vida, então… essa 
é A GRANDE OPORTUNIDADE de que tudo cobre um sentido novo para mim e minha vida 
se transforme.

A estas alturas da leitura, e em coerência com essa lista utilitária que nos invade, alguém 
pode pensar: é lindo encontrar a Deus em todas as coisas, porém... para que queremos encon-
trá-lo em tudo? Que oportunidade nos oferece para nossos desejos, afazeres diários, metas e 
desafios…? E, já que se planteia a pergunta, serei eu mesma a que partilhe a resposta desde 
minha própria experiência:

1ENCONTRAR DEUS EM TODAS AS COISAS: 
A OPORTUNIDADE!
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•  Me dá a oportunidade de valorizar às pessoas 
que me rodeiam, o tesouro da amizade, os ges-
tos de carinho, os agradecimentos e inclusive as 
ingratidões, as situações, êxitos e dificuldades 
como espaços aonde posso crescer, aprender e 
dar, porém também receber. Espaços humanos 
que se convertem então em sagrados.

•  Me dá a oportunidade de desfrutar da na-
tureza, de deter-me a contemplar um ama-
nhecer ou um entardecer, a harmonia de cor 
nas penas de meu papagaio, os brotos nas 
árvores que lentamente começam a desper-
tar aproximando-se a primavera. A maravilha 
da Criação contemplada é sinal do sagrado.

•  Me dá a oportunidade de emocionar-me 
com os gestos de aproximação, solidarieda-
de, esperança e simplicidade dos mais po-
bres, dos que parecem que nada podem dar 
ou dizer, porque não contam para muitos…, 
porém te surpreendem com uma palavra ou 
atitude que confirma que Deus ama o pe-
queno e o insignificante. Na humildade e na 
dignidade dos pequenos, habita o sagrado.

•  Me dá a oportunidade, finalmente, de descobrir a obra de Deus em mim, pobre criatura 
de barro, de assombrar-me do que posso ser com Ele… E então me dá a oportunidade 
de ser imensamente feliz com o que já sou com sua Graça, e com o que posso chegar 
a ser…

Agora toca a ti. Afina todos os sentidos… Desde muitas coisas em tua vida, Deus está 
esperando dizer-te algo. Não deixes passar A OPORTUNIDADE! n

Silvia González, f.s.j. 
Burzaco (Argentina)
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Diante de nós, cada manhã, se abrem muitas opor-
tunidades. São como presentes de nosso Deus Pai. 
Aproveitar estas oportunidades significa ter claro um 
objetivo, um fim, um horizonte. A espiritualidade ina-
ciana nos dá uma preciosa ordem: trabalhar como se 
tudo dependesse de ti e confiar como se tudo depen-
desse de Deus. 

Sim, e é que, cada amanhecer, ao abrir os olhos, 
Deus, como Bom Pai, nos apresenta a vida cheia de 
ocasiões para acolher, para servir, para ajudar… Como 
não agradecer ao Senhor tantas possibilidades que o 
viver diário nos oferece! Como não descobrir que cada 
momento, cada minuto, é uma oportunidade de ouro: 
o tempo e o lugar concretos para exercitar-nos no 
amor, a única cadeira da qual seremos examinados ao 
entardecer da vida! 

Nossa mentalidade moderna está muito acostumada à eficácia. Olhemos, pois, com eficácia. Que-
remos aproveitar estas valiosas oportunidades cotidianas ou vamos  ignorá-las e deixá-las para trás?   

Desde crianças temos aberta a porta das oportunidades: aprender, julgar, imaginar, construir, 
partilhar, rezar…  E quão felizes quando sentíamos que as alcançamos! Na medida em que cresce-
mos, vamos sendo conscientes de outras tantas possibilidades que se vão ampliando ou tomando 
forma. Convido-lhes a fixar-nos num campo concreto: o trabalho, a labuta cotidiana que cada qual 
desenvolvemos. 

Cada trabalho é uma oportunidade para sentir-se útil, digno e realizado. Porém também podem 
ser muito oportunas as aspirações que o animam, as atitudes positivas na hora de realizar uma ta-
refa. O objetivo do trabalho, os afazeres a cumprir, de maneira geral, me vem dado, porém o modo 
depende de mim. O impressionante é que, na medida em que tomo uma decisão sobre o como o 
estou fazendo, também transformo o que estou fazendo. O amor configura e transforma o dado de 
antemão.  O amor dá qualidade, significado, humanidade a qualquer ocupação. Assim, o mecânico 
e rotineiro se converte em trabalho, decoração, serviço aos demais, dom de si mesmo, contribuição 
à sociedade. 

É assim como podemos atualizar uma valiosa herança que, Irmãs e leigos da Família Josefina, 
recebemos do Pe. Butinhá. No começo da Congregação, encontramos a nosso Fundador entregue 
à tarefa de modelar nas Irmãs e leigas uma espiritualidade que as afiance em Jesus, o Artesão de 
Nazaré, e que as anime a viver o trabalho de maneira nova, diferente ao que comumente se dava 
na sociedade industrializada do século XIX.  Para isso, lhes deixa modos concretos de orar e de 
trabalhar, ou melhor dito, de unir oração e trabalho. Uma expressão fundamental desta espiritua-
lidade é o oferecimento do trabalho e as jaculatórias, orações breves que as Irmãs rezavam juntas 
na Oficina e que lhes permitiam manter o espírito animado pelo Evangelho, pelos mistérios da 
vida de Jesus que, ao longo do dia e da semana, iam rememorando sem interromper seu trabalho. 

2O TRAbAlhO COMO OPORTUNIDADE

Articulos calendario portugues-2020.indd   7 5/11/19   7:57



8

E se, como dizíamos antes, o amor configura e transforma o dado de antemão, não é casual a 
jaculatória que o Padre Butinhá lhes inculca, para ser repetidamente recitada com fervor, pondo 
toda a alma nisso: “aceitai nosso trabalho como prenda de amor e tributo de louvor”. 

É esta uma grande OPORTUNIDADE na vida, ao alcance de todos: dar um sentido amoroso a 
tudo quanto fazemos. Deus, nosso Bem, nos permite aproveitá-la. Por isso, oxalá que todo traba-
lhador e trabalhadora possa viver seu trabalho como a oportunidade de mudar o mundo desde a 
solidariedade, o serviço, a tarefa bem feita, em comunhão com a natureza, com o irmão e a irmã 
e, sobretudo, com o Criador. 

Descobrir o trabalho como oportunidade que muda a vida do ser humano, que lhe dá digni-
dade, que pode ser vivido como louvor ao Criador, como contribuição positiva à sociedade, como 
âmbito de justiça e caridade, é nosso compromisso e nossa paixão. Levar Jesus Operário a todos 
os ambientes, ser seus mensageiros, oferecen-lhe nossas mãos, nossos pés e, sobretudo, nosso 
coração para que a pessoa se sinta amada e portadora de oportunidades de vida é nosso desejo, 
nossa missão, nosso Evangelho. 

Te agradeço, Senhor, tantas oportunidades que nos dás no cotidiano da vida, tantas e tantas 
possibilidades que nos deste e nos ofereces cada dia. n

Janeth Monroy, f.s.j. 
Malanje (Angola)
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Existem palavras coloridas, que pintam com alegria as tristezas 
mais profundas. Palavras musicais que dançam ao compasso 
de lembranças, dessas que guardamos para sempre. Palavras 
de conforto, de amor, de brincadeira e de consolo.

Existem palavras que se elevam, que se estendem como 
galhos, que abrigam ninhos, que protegem das tormentas, que 
dão sombra fresca quando aperta o calor. Há palavras que se 
desmaiam docemente no peito, que abraçam as diferenças, 
que acariciam a dor, que a fazem mais leve.

Há palavras que riem e, com elas, sorri a vida; palavras que 
contagiam, que nos ativam, que empapam divertidas cada rua 
e  nos fazem estalar, de repente, na manhã, a gargalhadas.

Existem também palavras que guiam como farol na ne-
blina, que acompanham na rota. Palavras que brincam no vento e encurtam as distâncias, que 
enlaçam famílias, amizades, amores…

Porém também existem das outras, as palavras punhal. As que ferem, as que doem, as que 
aleijam. Palavras que se cravam na alma, que envenenam e, com seu eco, se estendem no tempo. 

Existem palavras que destroem, que aniquilam os sonhos da gente. Que cobrem com sua sombra 
o coração, cujo dano contamina cada coisa que toca quando passa. Palavras que parecem que não 
importa o que se faça para freá-las; se soltaram e cremos que não há nada que arranque tanta dor.

Porém para estas, graças a Deus, existem palavras que iluminam como sol no verão, que trans-
cendem, que eternizam, que nos aproximam milagres. Como aquelas que nos presenteou, faz mais 
de 2000 anos, um Nazareno, de mãos simples e pés cansados, de doçura na voz e força no olhar. 
Palavras de vida, mais vivas que nunca, que inundam, que enchem, que saciam, que nos fazem 
crescer como se fossem fermento, que sustentam com amor e sem julgar.

Em tempos onde as palavras ferem como espadas 
que se lançam como punhais aos outros, busquemos, 
resgatemos, aquelas que acariciem, que construam 
pontes, que elevem a voz, que cantem, que semeiem 
esperança e façam florescer a paz. 

Palavras que voem como aves, que com sua luz, 
alcancem os lugares mais distantes. Palavras que ofe-
reçam um presente e um futuro mais justo para todos; 
que se acendam na noite e iluminem o melhor caminho 
possível para a felicidade: amar a nossos irmãos como 
a nós mesmos. n

María Luján Ventuiz, professora 
Colegio “San José” de Burzaco (Argentina)

3AS PAlAVRAS OPORTUNAS
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“Ao encontrar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que tem e a compra” 
(Mt 13,46)

Alguns moluscos bivalves segregam uma substância para recobrir e manter suas carcaças. Desen-
volveram assim uma fórmula maravilhosa para proteger-se de moléstias, irritações e pedrinhas da 
vida, resistindo de uma maneira excepcional. No momento em que alguma partícula de areia entra 
em seu organismo, o manto, espécie de pele que cobre seus órgãos, começa suave, paulatina, len-
tamente, a segregar o nácar, substância mucosa composta de sais e matéria orgânica que, quando 
se solidifica, apresenta várias colorações e propriedades iridescentes. As pérolas são produto deste 
maravilhoso mecanismo de defesa que toma tempo, anos, para mudar um simples grão de areia 
em apreciada peça de joalheria.

De maneira análoga, o ser humano, que vive em meio de preocupações, afazeres, dilemas, si-
tuações negativas de trabalho ou sua carência, enfermidades, contextos de abuso, inclusive ameaças 
contra sua vida, é capaz de sobrepor-se para conceber, gerar, suave, lenta e paulatinamente, ilusões 
de uma vida melhor com a qual sustentar e proteger a sua família, ter casa própria, educação, 
acesso a médicos, espaços para partilhar e celebrar com amigos e familiares, praticar sua religião 
sem ser perseguido…  Acaricia sonhos, almeja serenidade, imagina realidades, vislumbra sua pérola.

O nácar lhe ilusiona, lhe alegra, lhe motiva… Com o correr do tempo vai desenhando um plano, 
delineando possibilidades, tentando ações.  Chega o momento, o dia da decisão, e em solitário ou 
com sua família se arrisca a emigrar.

4 EMIGRAR: CRISE E OPORTUNIDADE
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Empreende o itinerário. Começa um penoso 
recorrido que lhe levará à meta ou lhe truncará 
a vida. Aguenta os rigores do clima, se queima 
nos vagões dos trens, ou sobre um pedaço de 
tronco no meio do oceano. Padece sua integridade 
psíquica ou morre na tentativa. Tolera desprezos, 
dissimula repúdios… A esperança e o desejo mi-
tigam as feridas e suavizam os cortes, as chagas 
e aflições; a meta lhe sustenta, vendeu tudo para 
comprar a pérola.

Depois de muitas penalidades, finalmente —
nos melhores finais—a vida lhe sorri, lhe abre suas 
portas e abraça sua fé, envolve seu atrevimento, 
respeita sua ousadia, lhe acolhe como a irmão. O 
novo país, a língua diferente, os frescos sabores 
ampliam sua experiência e suscitam energias para 
estrear atividades. Pacificado seu espírito, se compraz em crescer, em nutrir aos seus e viver agra-
decido, correspondendo no dar-se e acolher como ele foi acolhido. Comprou a pérola.

A comunidade de Laredo Texas (USA) se situa numa cidade com mais do 90 % de sua população 
de origem latino-americano. Muitos de seus habitantes são descendentes de imigrantes ou imigrantes 
eles mesmos.  Há os que se encontram comodamente estabelecidos, outros tentam estar e muitos 
são os que vivem com temor de ser deportados e separados de seus familiares. São frequentes as 
situações de pais de família que deixam desprotegida a sua esposa; mães que se vêem obrigadas 
a abandonar a seus filhos;  jovens, crianças e adultos que arriscam a vida ao tentar cruzar o rio 
Bravo, limite natural entre Laredo Texas (USA) e Novo Laredo (México). 

As Irmãs ajudam em catequese de confirmação, aos domingos, em nossa paróquia, “Divine 
Mercy”. A motivação e o entusiasmo na preparação destas aulas incentivam aos jovens a assistir 
e não perder nenhuma preparação. 

As Irmãs participam, também, com os leigos na missão “São Carlos”, com AMSIF - Associação 
Mexicana para a Superação Integral da Família. Se trata de uma associação internacional fundada 
no México. As animadoras em Laredo Texas são mais de 60. Geralmente se trabalha em pares, 
conforme seja a área. Se trabalha semanalmente em paróquias ensinando trabalhos manuais, 
desenvolvimento humano e evangelização. Se ajuda às mães através das animadoras que cuidam 
de seus filhos enquanto elas participam da formação. 

Colaboramos na área de evangelização. As aulas são em espanhol. Algumas das participantes, 
poucas, não sabem ler, outras têm problemas por necessitarem de “papéis”. Todas encontram em 
AMSIF um caminho de crescimento pessoal, formação e enriquecimento na fé. 

O trabalho com AMSIF é fonte de bens, pois o partilhar histórias, comunicar conhecimentos e 
habitar espaços comuns vai incubando amizade, forjando respeito, coalhando metas e concedendo 
a alegria de trabalhar todas juntas, mulheres, na Vinha do Senhor. n

María Ángeles Reyes, f.s.j. 
Laredo Texas (USA)
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Violência. O que é? É um ato de força exercido contra as coisas ou as pessoas com intenção de 
fazer-lhes danos, apoderar-se delas ou obrigá-las a agir contra sua vontade. Não é nada novo. 
A Bíblia relata muitas situações de violência. Desde o assassinato, por inveja, de Abel (Gn 4, 8), 
até a tortura e crucifixão de Jesus, condenado por declarar-se Filho de Deus, porém perseguido, 
realmente, por denunciar a injustiça e anunciar que Deus é Amor.

Em nossos dias a violência se multiplica e se apresenta de diferentes maneiras. Há pessoas que 
são assassinadas pelo simples motivo de ter outra raça, língua, religião, sexo ou, simplesmente, 
por viver nas ruas. As desigualdades sociais são cada vez maiores, causando insatisfações, revoltas 
e desespero. A pena de morte é uma lei vista como normal em muitos países e isso não faz com 
que diminua a violência nos mesmos.

Nos encontramos diante de uma situação alarmante. O que fazer? Deus nos criou para viver 
como irmãos porém, para quem tem fome, é difícil ouvir falar de amor e igualdade de direitos 
quando os seus são violados todos os dias. Jamais se falou tanto de amor: amor livre, amor colori-
do, etc… Porém o amor que Deus nos pede tem como apelido a misericórdia, a justiça, o direito… 
Isso não se encontra com tanta facilidade.

Violência contra a mulher

São muitas as maneiras de violência contra a mulher: lesão corporal, socos, violações, ameaças 
de morte... Nem todas deixam marcas físicas: existem ofensas verbais e morais, abandonos, que 
talvez causam maior sofrimento. Apesar da existência de instituições de defesa da mulher, são 
muitas as que sofrem violência doméstica e não denunciam a seus agressores por medo, vergonha 
ou por amor ao esposo ou companheiro.

Violência urbana

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948, assegura a to-
das as pessoas o direito à segurança e ao bem estar social. Todos deveríamos sentir-nos seguros 
e confortáveis no meio em que vivemos. No 
entanto, no Brasil, cresce o índice de violên-
cia nas cidades. As autoridades teriam que  
garantir a vida e a segurança da população, 
porém a realidade é que não existem estru-
turas eficazes para  isso.

A Constituição Brasileira -promulgada em 
1988- assegura a todas as pessoas o direito à 
vida. Porém comprovamos que é muito grande 
o índice de violência em relação à cor da pele. 
No Brasil, são mais numerosos os assassinatos 
cometidos contra pessoas negras. Inclusive por 
parte da polícia se dá um tratamento discri-
minatório. 

5 UMA OPORTUNIDADE PARA A VIDA 
EM MEIO DA VIOlÊNCIA
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Cresce a violência urbana, principalmente por causa do álcool e da droga, consumidos por 
homens e mulheres de idades e origem muito diversas. Todos os dias há acidentes de tráfego, 
homicídios, assaltos,  sequestros... A falta de respeito gera um ambiente urbano tão violento que 
assusta. 

Uma oportunidade para a vida 

Apesar de todas estas formas de violência, é possível 
escutar um clamor de paz nas vozes de crianças, jovens, 
mulheres e nosso bairro. Concretamente, o vemos, dia a 
dia, na comunidade “Santa Rosa de Lima”, aonde uma das 
Irmãs trabalha na pastoral. Ela procura ajudar às líderes a 
conservar a alegria de viver e partilhar. Entre todas tentam 
que as crianças cresçam amando e respeitando aos demais. 
A realidade é que, nesta comunidade, não se dão tantos 
conflitos como em outras. Ainda que muitos jovens sejam 
consumidores de drogas, pelo menos não carregam fuzis 
apontando em direção às pessoas. 

Muitas pessoas que vivem em melhores condições têm 
medo dos moradores das favelas, porque pensam que 
são todos iguais: bandidos, narcotraficantes, milicianos, 
ladrões, etc. Porém não é assim. Nas favelas há muitos 
trabalhadores e bons cristãos, gente comprometida com 
o Reino de Deus. Muitas mulheres adultas e jovens das 
favelas ao nosso redor são perseverantes e cuidam das 
raízes da paz, transmitindo-a com palavras, ações e es-
tratégias. 

As irmãs não nos cansamos de subir as escadas da favela. Faça chuva ou sol, temos que dar 
exemplo com nossa perseverança. Nossa tarefa ali, e não só, é ajudar a todos a relacionar-se como 
pessoas, oferecer-lhes motivações para que não se cansem na busca das propostas de paz, valorizar 
suas iniciativas e esforços. Os mais e os menos favorecidos se dão as mãos para defender as con-
dições básicas que garantam a participação social e a vida espiritual. As famílias, expostas a tantas 
agressões, não podem defender-se sozinhas. Precisam contar com o apoio da Comunidade, isto é, 
das religiosas e dos leigos comprometidos. Tudo o que se possa fazer em benefício do equilíbrio 
material, psíquico, social e cultural das pessoas mais necessitadas redundará no bem das gerações 
futuras e do próprio país. n

Edivalda O. da Silva, f.s.j. 
Rio de Janeiro (Brasil)
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Os problemas do meio ambiente constituem uma preocupação mun-
dial. Em ocasiões, a força dos dados e das imagens nos surpreendem, 
porém nos sentimos oprimidos e impotentes, demasiado insignifi-
cantes para empreender qualquer coisa. Não é o caso de Matherne 
Mvondo e um grupo de jovens de Douala. Como em outros países 
africanos, a natureza camaronesa padece gravemente, pelo que eles 
decidiram passar à ação. No dia 18 de maio de 2019 inauguravam 
um grupo que denominaram assim: “Ação ecológica”, liderado por 
Matherne Mvondo, quem tomou a iniciativa depois de conhecer 
a mensagem do Papa Francisco na encíclica “Laudato si” sobre o 
cuidado da Casa Comum. Trabalham em projetos de sensibilização, 
recolha de resíduos plásticos, limpeza de águas residuais, plantação 
de árvores… Segue sua reflexão e testemunho.  

A medida que os problemas climáticos e de meio ambiente adquirem alcance planetário, é 
preciso advertir com força que este fenômeno constitui uma ameaça real para a sobrevivência 
do ser humano e da biodiversidade. Todos conhecemos ou ouvimos falar de graves sintomas: as 
águas perdem consideravelmente sua fauna, árvores centenárias desaparecem completamente do 
bosque, muitas espécies de animais se extinguem visivelmente, sem falar do avanço, a passos 
largos, do deserto, assim como da subida do nível do mar. Pessoalmente, tudo isto me levou a 
fazer-me uma pergunta: como fazer da ecologia uma oportunidade para recriar vida? Em outros 
termos, que ações podia levar a cabo para que minha relação com a natureza fosse favorável à 
proteção da vida? 

Numa ocasião, o presidente da França, Jacques Chirac, se expressava com indignação nestes 
termos: “Nossa casa está queimando e nós estamos olhando através da janela”. Com relação à 
Terra, toda atitude inconsciente e irresponsável merece ser efetivamente denunciada. 

Consciente desta dramática situação, me comprometi com várias ações concretas, como a plan-
tação de árvores em lugares públicos, a recolha de lixo na vizinhança ao redor e a sensibilização 
da população, respondendo ao convite do Papa Francisco: “À política  às diversas associações lhes 
compete um esforço de conscientização da população. 
Também à Igreja. Todas as comu nidades cristãs têm um 
papel importante que cumprir nesta educação” (LS 214). 

Descobri uma inquietação pessoal. Tinha que 
empregar minhas melhores energias em sensibilizar 
e educar com palavras e com ações concretas. Essa 
podia ser minha colaboração com vistas a mudar nos-
so olhar para a natureza. Quisera ajudar às pessoas 
a compreender que a comunhão com a natureza, 
através da contemplação, nos faz responsáveis do meio 
em que vivemos, de modo que é um dever de todos 
protegê-lo. 

6 ECOlOGIA, UMA OPORTUNIDADE 
PARA RECRIAR A VIDA
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A degradação do meio ambiente 
vai unida a uma cultura que prejudi-
ca à comunidade humana. Como diz 
o Papa: “a obsessão por um estilo de 
vida consumista, sobretudo quando 
somente uns poucos podem sus-
tentá-lo, somente poderá provocar 
violência e destruição recíproca” (LS 
204). Por isso, é necessário refazer 
uma nova consciência, desenvolver 
um esforço educativo que permita 
recuperar valores morais e espiri-
tuais sensíveis para a sobrevivência 
dos seres vivos. 

O compromisso com a necessária formação para impulsionar esta consciência nos levou a pôr 
em marcha uma revista sobre ecologia, com o fim de educar atitudes e hábitos nas populações, 
mais ou menos rebeldes ou ignorantes da situação ecológica atual. Não faz falta dizer que se as 
pessoas estamos suficientemente informadas, se a consciência se torna mais lúcida, se nosso com-
portamento muda positivamente frente aos outros seres, especialmente frente aos mais débeis, 
então a face da Terra retomará sua essência mais vital e natural. 

Segundo o cardeal Sarah: “O silêncio define ao homem e a palavra sozinha tem sentido segundo 
este silêncio”. A comunhão entre o homem e a natureza dá forma ao ser interior. É no coração do 
bosque ou no meio do deserto aonde se entra num silêncio infinito. Em outras palavras, se a vida 
se recria em silêncio, não deveria ser muito mais contemplativa nossa relação com a natureza? 
Não seria a contemplação um meio imprescindível de comunhão entre o ser humano, a natureza 
e Deus? Tudo está vinculado. Daí a oportunidade de recriar vida no profundo silêncio das relações 
entre os seres vivos. Cuidar e recriar vida, respeitar e contemplar a natureza é descobrir a presença 
de Deus em cada ser vivo. 

“Amas a todos os seres e nada do que fizeste detestas… Tu com todas as coisas és indulgente, 
porque são tuas, Senhor que amas a vida” (Sab 11, 24- 26). 

É preciso recuar nas ações que estragam a natureza. Na medida em que todos causamos pe-
quenos ou grandes prejuízos ecológicos, somos chamados a reconhecer nossa responsabilidade, 
porém também somos convidados à ação. É este o motivo de meu compromisso: aliviar as feridas 
causadas na Criação pelo comportamento irresponsável do ser humano e ensinar a outros a fazer 
o mesmo. Esta quero que seja mina humilde contribuição, a oportunidade para recriar a vida na 
qual todos podemos participar. n

Matherne Mvondo 
Douala (Camerún)

Articulos calendario portugues-2020.indd   15 5/11/19   7:57



16

O Taller de Nazaré de Burzaco está 
formado por estudantes saídas do 
Colégio São José, seus esposos, famí-
lias de estudantes atuais, pessoal do 
Colégio… Não importa já nossa origem 
mas a necessidade de um encontro 
com Jesus e a forma em que este 
se dá: leitura do Evangelho, canções, 
palestras, serviços, meditações… e, 
também, se propõe acompanhar na 
“Sociedade de Fomento” de um bairro 
aonde crianças e, pouco a pouco, suas 
famílias se aproximam com diferentes 
necessidades.

Esta última atividade surgiu a partir da proposta que nos fazia o Papa Francisco por motivo da 
Jornada Mundial dos Pobres em novembro de 2018: 

“A Jornada Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta que a Igreja 
inteira, estendida pelo mundo, dirige aos pobres de todo tipo e de qualquer lugar, para 
que não pensem que seu grito se perdeu no vazio. Provavelmente é como uma gota 
d� água no deserto da pobreza; e no entanto pode ser um sinal de proximidade para 
quantos passam necessidade, para que sintam a presença ativa de um irmão ou uma 
irmã. O que não necessitam os pobres é um ato de delegação, mas o compromisso pes-
soal daqueles que escutam seu clamor. O cuidado dos fieis não pode limitar-se a uma 
forma de assistência —que é necessária e providencial num primeiro momento—, mas 
que exige essa «atenção amante» (Evangelii Gaudium, 199),  que honra ao outro como 
pessoa e busca seu bem.” 

7 O VOlUNTARIADO, 
UMA OPORTUNIDADE DE ENCONTRO

Uma oportunidade de fazer visível o Taller.
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É assim como decidimos empreender este voluntariado, não 
somente por um dia, mas acompanhando a tarefa e a atividade 
proposta, de maneira contínua e sistemática, uma vez por mês. 

Cada convocatória para a reunião, cada preparativo para 
partilhar um almoço no refeitório “Os Angelitos de Ivi” se con-
verte em “O PLANO”.  Todos participamos: os que rezam, os 
que se encarregam das doações ou as fazem, os que calculam 
as quantidades, os que pensam algum artesanato para trabalhar 
em conjunto, os que pomos o trabalho nas mãos da Sagrada 
Família de Nazaré… Tudo se converte na festa da alegria de 
levar a Jesus no coração, porque aqui não existe pessoa que 
dá e outros que recebem… Há o que cada um é e faz para dar 
um lugar a Jesus, para que nossas vidas sejam ressuscitadas, 
para que o respeito reine na convivência do dia, ela dignidade 
de filhos de Deus, irmãos uns dos outros, seja vivida.

Rezar durante a semana por nossos “amiguinhos” do re-
feitório, tê-los presentes na Eucaristia, estender uma mão, 
uma “orelha”, ainda que mais não seja…, são esses pequenos 
gestos que nos enchem de Jesus… Alguns sábados se juntam 
os adolescentes e jovens dos Grupos Nazaré, com sua frescu-
ra e entusiasmo.  “Assim também nós ainda que somos muitos, não formamos mais que um só 
corpo em Cristo:  uns somos membros para os outros” (Rom 12,5). Alegremo-nos da esperança 
que partilhamos!!

O voluntariado se converte para nós 
numa oportunidade de encontro fecundo, 
afunda suas raízes no Taller e nos anima 
a dar respostas simples porém concretas 
no Trabalho, na Oração, na vivência das 
crianças, nos projetos para adolescentes, 
nas eleições de adultos… 

Obrigada, Padre Butiñhá, pelo Carisma 
de nossas Irmãs, Filhas de São José.  Obri-
gada também a elas por partilhá-lo em 
suas comunidades, porque nos despertam 
na humanidade dos filhos de Deus, nos 
sustentam nos valores da Sagrada Famí-
lia de Nazaré e nos antecipam a alegria 
eterna. n

Roxana Catanzaro 
Talleres de Nazaré de Burzaco (Argentina)
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Soa no salão de casa, distante, um antigo tema de Ana Belén que nunca 
acabei de entender totalmente: “Contamina-me, mistura-te comigo, que 
debaixo de meu galho terás abrigo”. Sempre me pareceu raro esse verbo 
tão potente, tão aparentemente descolocado para iniciar um hino que tantas 
e tantas vezes havia escutado meus pais cantarem. No entanto, a estrofe 
continua e, como se da Cova das Mil Maravilhas se tratasse, meus ouvidos, 
junto com meu entendimento, se abrem e compreendem a mensagem oculta 
encerrada entre suas linhas. Finalmente, entendo: “Contamina-me, porém 
não com a fumaça que asfixia o ar. Vem, porém sim com teus olhos e com 
teus bailes. Vem, porém não com a raiva e os sonhos ruins, porém sim com 
os lábios que anunciam beijos”. Eureka! Compreendi. A canção joga com 
um elemento dissonante para descolocar um pouco quem a escuta. Como 
se pode contaminar algo em positivo? Uma obra mestra.

Volto ao trabalho. Aprendo durante meus primeiros meses como professor que a língua, a música e o ensino aí estão 
para elaborá-las, para brincar com elas como faz a canção. Não há nada escrito, nada hegemônico para onde caminhar. 
Cada contexto apresenta sua diversidade, seu ponto de unicidade. É por isso que esta canção me leva a entender a edu-
cação como algo necessariamente permeável. Algo assim como: “quanto mais contaminação e mais diversidade, melhores 
escolas estaremos gerando”. Tudo isto, somado à diversidade de meu centro (aonde uma alta porcentagem dos educan-
dos procede de países de América Latina), geram o molho de cultivo perfeito para que a equação dê seus resultados.

A diversidade plural, étnica, de pensamentos e sentimentos não pode entender-se em nossas sociedades como 
propósito escondido sob chave numa gaveta, ou simplesmente como assunto tabu. Está chamada a ser o eixo  trans-
versal do dia a dia: cada programação, cada atividade, cada gesto que, como professores, preparemos para todos 
os educandos. A contaminação positiva, debaixo desse mesmo galho que é o centro escolar que nos dá abrigo, 
deve favorecer a mistura, isto é, a convivência, se o que buscamos como sociedade e o objetivo que perseguimos 
como mestres é a tolerância, a construção de sistemas justos, respeitadores, que escutem primeiro antes de falar, 
que não façam julgamentos precipitados, que abram caminhos e vias para a inclusão, que não apontem, que não 
se fechem e que, definitivamente, não tenham medo das mudanças e dos  movimentos futuros. 

Recorro ao Evangelho, à Palavra de Jesus, e redescubro uma passagem que me acompanhou durante toda minha 
experiência religiosa, em muitos encontros juvenis, e que agora ressoa de novo em minha mente como professor: 
“Vós sois o sal da terra […] Vós sois a luz do mundo”. Se trata de uma mensagem nítida que Jesus dirige a cada 
um de nós e não posso evitar extrapolá-lo ao dia al dia de meus alunos e a minha tarefa como educador junto 
a eles. É para mim uma obrigação que todos os meninos e meninas do colégio descubram seu potencial, tudo o 
que eles podem contribuir com esse projeto comum que, como sociedade, devemos cuidar e conformar. Devem 
entender que são o sal do mundo, a chave de todas as mudanças, pelo qual se lhes há de exigir responsabilidade 
e seriedade, ainda que sem perder a chama de rebeldia que aporta a juventude, sem deixar de questionar-se em 
todo momento o porquê das coisas. Devem interiorizar que são a luz do mundo e que, no futuro, serão eles e não 
nós os que guiarão ao resto, os que desenharão novos sistemas educativos e sociais. É por isto que o melhor legado 
que podemos deixar-lhes é o respeito como base destes sistemas.

Não entendo, portanto, como professor outro modelo de educação que não seja o da contaminação positiva. 
Neste caso, mais é mais, sem dúvida nenhuma. Os povos e pessoas do mundo estivemos sempre contaminados, 
misturados, aliados, e assim deverá seguir sendo, para viver, para conviver, para sobreviver. n

Sergio Ortega, professor 
Madrid (España)

8 CONTAMINA-ME: 
OPORTUNIDADE PARA VIVER
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Podemos considerar a arte unida à evolução da vida. Em seu ciclo vital, o ser humano sempre 
sentiu a pulsão instintiva de expressar o mundo e plasmá-lo segundo sua visão. Esta paixão não fez 
senão consolidar-se e desenvolver-se. As grutas de Altamira, o desenho de uma criança pequena… 
são diferentes manifestações deste fato fundamental. 

Nos tempos atuais deixamos de buscar em nosso interior. O barulho do mundo exterior nos 
impede escutar-nos. É tempo de voltar para nós mesmos e sentir a mensagem que nasce do mais 
profundo, que já está em nós, somente há que buscá-lo. 

A arte consegue expressar esta mensagem interior com uma linguagem universal, que convo-
ca e une a todas as pessoas sem importar o diferentes que sejam. A arte permite entrar nessa 
capacidade de criar e de comunicar que nasce de nosso interior mais profundo, algo que emerge 
mais além do corpo e da mente, algo que brota do espírito de cada pessoa, esse espírito que faz 
de cada um alguém único especial. 

Cada artista tem uma linguagem própria 
que desenvolve a partir das vivências e 
ensinamentos que recebe. Falando da obra 
pictórica, às vezes, no momento em que se 
está compondo, as próprias emoções afloram 
abaixo da imagem que está sendo criada. 
Após anos de experiência, essa sensação se 
vai controlando, descobrindo os sentimentos 
não como uma carga senão como um atrativo 
para fazer mais rica a obra. Assim, o espec-
tador se vê apanhado, sem sabê-lo, por uma 
mensagem que conecta com seu interior, 
porque também nasce do interior do artista. 

Para um criador um ponto essencial é a 
inspiração. No meu caso, busco a inspiração 
em todo tipo de formas, esquematizando a 
natureza e o ser humano. Na natureza busco 
paisagens, reflexos no mar, cores na oxidação 
do ferro, construções afetadas pelo passar do 
tempo… No ser humano exploro sentimen-
tos, problemas psicológicos, o corpo físico, o 
corpo como conceito de paisagem… Trato de 
buscar em todo tipo de elementos que nos 
rodeiam e que não logramos perceber, porém 
que, mudando o enfoque, se podem traduzir 
a uma linguagem e se lhes pode agregar uma 
mensagem. Tento tomar as formas não como 
uma coisa rígida, senão entendendo-as desde 
o interior, tentando debulhar seu espírito.

9A ARTE COMO 
OPORTUNIDADE ESPIRITUAl

“Simcracia”.
Este trabalho faz parte de uma série de retratos em que 
eu indago sobre a capacidade expressiva do rosto e as ma-
neira pela qual o ser humano se conecta com a natureza.
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Durante séculos, a fé encontrou na arte a forma de transmitir sua mensagem, uma mensagem 
que sempre é contemporânea pois fala da vida e da interioridade, de amor e de paz para o ser 
humano. As principais obras de arte têm um caráter religioso nelas se vê exposta a fé do artista, 
que não só fala desde a razão senão desde o sentimento. Nesse âmbito tão especial, em obras 
realizadas ao longo de tantos séculos, há que saber ler esse testemunho de fé, tomá-lo e fazê-lo 
nosso. Esta é nossa missão: aprender destes artistas e dar continuidade a sua trajetória da melhor 
forma que possamos, quer seja cantando, escrevendo, trabalhando, ensinando… Todos temos uma 
missão na vida que, de um modo ou de outro, consiste em transmitir uma mensagem cheia de fé, 
de beleza, de amor, de esperança e de paz para os que nos rodeiam.

Entrar no caminho da arte é acolher essa aventura de vida, entender-se um mesmo desde a 
própria forma de criar. A criatividade não é algo exclusivo do artista. Todos somos criativos de di-
ferentes formas. Há que saber encontrar no que fazemos uma resposta a essa chamada que nasce 
de nosso interior. Há que saber escutar ao ESPÍRITO e dialogar com ele. Nesse diálogo é possível 
encontrar o caminho e a felicidade. 

Para mim há muitas vias para chegar a encontrar essa experiência que chamamos espiritual e 
a minha foi a arte. n

Javier Jurado 
Sanlúcar de Barrameda (Espanha)

"Não há pressa para o amanhecer."
Esta imagem dialoga com a rapidez e a energia 
que existe no mundo de hoje, onde tudo tem 
que ser imediato. Isso nos faz uma sociedade 
com uma visão de curto prazo, que não suporta 
a espera.

Articulos calendario portugues-2020.indd   44 5/11/19   7:57



45

A palavra publicidade vai associada a capitalismo, consumo, engano…, por isso que ao dizer “sou publicitário” 
acompanha, sempre, uma obrigatória explicação sobre o que se estuda e o que se faz em publicidade, com 
o fim de diminuir esses prejulgamentos. 

Desde minha experiência pessoal, posso assegurar que as dúvidas existem e têm seu fundamento. Ainda 
que estou muito contente, realizando trabalhos criativos e aprendendo muito, a verdade é que não posso 
evitar fazer-me perguntas sobre como exercer esta profissão sem renunciar a meus valores. Em numerosas 
ocasiões me planteei se com meu trabalho vou favorecer a uma sociedade capitalista, com falta de princí-
pios e de humanidade. São muitas as questões que me assaltam e que não têm uma resposta fácil. O que 
posso fazer, como publicitário, para que o mundo seja um pouco mais justo, mais humano? Há pessoas que 
encontram a resposta em seu dia a dia, exercendo sua profissão como médicos, professores, engenheiros… 
No entanto, um publicitário?

Este é o ponto aonde ponho sobre a balança quem sou e o que quero. Como querer, eu quero ser feliz no 
trabalho, viver tranquila e com uma estabilidade que me permita desfrutar do cotidiano. Isto poderia encontrá
-lo em numerosos ramos da comunicação, como por exemplo nas redes sociais, criadoras, por uma parte, de 
numerosos postos de trabalho e, por outra, de cadeias que escravizam à sociedade. Não é isto o que desejo. 

No outro lado da balança, coloco o quem sou. Às vezes, creio que vamos tão rápido, somente concentrados 
no querer, que nos esquecemos de colocar suficiente peso no ser. Perguntar-me por quem sou requer um olhar 
interior, um dos mais difíceis, pois acarreta saber priorizar e renunciar. O que posso fazer, como profissional, 
que beneficie aos demais, que vá de acordo com meus valores, com meus pensamentos?

No meu caso, descobri que a publicidade é uma ferramenta a mais para transmitir uma mensagem. É 
precisamente a comunicação a base das relações humanas, porém estas cada vez estão mais necessitadas de 
um tipo de linguagem bonita, criativa, que lhes permita fazer-se ver, dar-se a conhecer... Isto se pode lograr 
com a publicidade, porém, como digo, é uma ferramenta a mais. Não devemos esquecer que a verdadeira 
base, o que de verdade importa é que a comunicação se leve a cabo e se faça bem, com uma mensagem 
sincera, de respeito e amor para as pessoas e para os que nos rodeiam. Creio que esta certeza, assumida 
com paixão durante meus anos de estudo, é uma mensagem que, no fundo, nos contaram faz muito tempo. 
Jesus de Nazaré comunicou até o final, com suas palavras e, sobretudo, com seus atos, com sua vida. Não 
somente isso. Nos chamou a ser mensageiros do Evangelho, comunicadores do amor de Deus. 

De certa maneira, ainda que a nível profissional escolhi dedicar-me a esta ferramenta que é a publici-
dade, o que de verdade me importa e me apaixona é a comunicação, essa dimensão fundamental da vida 
humana que está ao alcance de todas as pessoas e que pode dar valiosos frutos. Porém para isso necessito 
aprender a discernir. 

Nesta profissão, como em todas, é preciso escolher aonde e como implicar-se: se participando num anúncio 
que infravaloriza à mulher utilizando-a como objeto sexual, ou em outro que nos faça refletir sobre o tempo 
que dedicamos às telas digitais diminuindo a relação com nossos seres queridos. 

Está em nossas mãos, como cristãos e como pessoas que comunicamos, escolher qual o caminho a tomar. 
Eu, como publicitário, porém também como filha, irmã, prima, amiga, monitora de Nazaré...  E cada um em 
suas tarefas, em seu dia a dia, temos que discernir nossas comunicações. Somos cada um de nós os que 
temos que ver e decidir se preferimos dedicar nosso tempo a provocar sorrisos, escutar e ajudar aos demais 
ou, pelo contrário, nos limitamos a queixar-nos por não fazer nada ou fazer demasiado. 

10UMA OPORTUNIDADE 
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É verdade que não é fácil manter a balança equilibrada no mundo profissional e, menos ainda, na con-
sequente marcha cotidiana. Porém, como jovem ilusionada e sonhadora que finalizou sua carreira, aí vou 
decidida a trabalhar e tentar dar o melhor de minha mesma. Por isso defendo a publicidade como meio 
de comunicação que pode mudar nossos modos de pensar, de consumir e de atuar; que pode favorecer o 
encontro entre pessoas; que pode recriar experiências que te recordem o que um dia foste; que pode dar 
a conhecer tantas organizações não governamentais, fundações, congregações e outras instituições que rea-
lizam um importante trabalho humanitário; que pode fazer chegar uma mensagem real, não estragado por 
ideologias, e fomentar uma atitude crítica. 

Me refiro à publicidade porque é o nome da carreira que decidi estudar, porém no fundo falo da comu-
nicação em sua globalidade. Cada um, em sua rotina, deve fazer-se consciente de porque está fazendo esse 
gesto, esse ato ou esse trabalho, e perguntar-se se suas ações vão de mãos dadas com seus princípios ou, 
pelo contrário, prefere seguir a corrente que sigilosamente se nos impõe. Diante de notícias como uma nova 
agressão machista, um incêndio na Amazônia diante do que não se atua ou um barco humanitário carregado 
de migrantes que nenhum porto acolhe, em nós está escandalizar-nos e esquecer-nos em seguida ou parar-
nos, analisar o que está ocorrendo, perguntar-nos o que podemos fazer e comprometer-nos. Pode ser que 
não sejam grandes compromissos - tendo em conta que a maioria de nós somente ocupamos uma pequena 
esquina deste mundo-porém todos temos atitudes, rotinas, modos de proceder e comunicar-nos que podem 
melhorar ao serviço da vida. 

Esta é a importância da comunicação: o imprescindível diálogo consigo mesmo e com os demais, mani-
festando-se em nossas palavras, gestos, atos reivindicações. O que queremos fomentar com isso? 

Concluo expressando um desejo: que não nos deixemos levar por mensagens enganosas, mas que, exer-
cendo uma comunicação autêntica, exortemos um mundo melhor. É possível. Vamos começar hoje. n

Aurora Díez Ceña 
Villanueva de la Serena (Espanha)
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Em primeiro lugar, quero mostrar minha ilusão ao escre-
ver estas palavras para “As Filhas de São José” ou “as 
Germanetes”,  como as conhecemos em minha cidade, a 
quem considero como minhas companheiras. 

Desempenhei diversas funções na política local de 
Calella. Coincidi com as Irmãs quando era conselheira de 
Serviços Sociais. Em seguida nos pusemos de acordo para 
conhecer e apoiar suas iniciativas. Rapidamente vi que eram 
pessoas muito comprometidas e que, através do trabalho, 
queriam dignificar a vida de um coletivo de mulheres. 

Num momento em que a política está tão mal consi-
derada, creio que as mulheres que têm cargos públicos deveriam tomar como exemplo a forma de atuar das 
Filhas de São José: entregar-se sem descanso empoderando às pessoas, tão afetadas pela crise econômica e 
social, através do trabalho e a formação. As Filhas de São José sempre estão presentes e bem acompanhadas 
pelas cidadãs de Calella, que as querem e as valorizam por seu trabalho. Seus projetos não têm um grande 
plano de comunicação, de aplicações e de redes sociais, porém são muito efetivos.

No meu caso, desde minha humilde contribuição como vereadora, as tomei como exemplo. Sempre quis 
estar a pé na rua, ajudando, dando suporte aos técnicos e escutando as opiniões das pessoas. Creio que as 
Irmãs são “religiosas operárias” e eu tentei ser uma “política operária”. 

Em Calella reforçamos e ampliamos as ajudas para as famílias com dificuldades econômicas (livros, ali-
mentação, excursões…) com o fim de dar mais tranquilidade às mães e pais, para que eles possam buscar 
soluções a seus problemas. Era muito importante aumentar o nível de estudos da maioria das mães destas 
crianças, assim como ajudá-las no conhecimento do idioma, já que muitas são estrangeiras. Fizemo-lo   desde 
a escola de adultos, colaborando com entidades locais, como Cáritas e a comunidade josefina. Desde o Serviço 
de Ocupação se realizavam entrevistas, se organizavam sessões de Networking (com diferentes empresas) se 
trabalhava num projeto de microcréditos para empreendedoras com o fim de lograr que muitas mulheres 
desocupadas pudessem trabalhar. Nossos objetivos não eram muito elevados porém, pouco a pouco, se iam 
encontrando soluções. 

O mais importante para mim era chegar a conhecer às pessoas e suas necessidades. Pouco a pouco 
criamos uma engranagem aonde a confiança e a comunicação faziam que nossas políticas fossem mais úteis 
para a sociedade.

Espero que as futuras gerações de religiosas e políticas sigam com o mesmo entendimento e confiança 
mútua, porque, quando se fazem projetos, se deve pôr os pés sobre a terra e conhecer as necessidades reais.

Aproveito esta ocasião para recordar a todas  Irmãs  (as que me acompanharam em minha infância e as 
que conheci em minha etapa de adulta),  agradecer seu trabalho, sua ilusão e sua bondade com os cidadãos 
de Calella. n

Núria Parella, vereadora da Prefeitura (2011-2019) 
Calella (Espanha)

Árvore de Natal. Escola para adultos.

11MINhA OPORTUNIDADE DESDE A POlÍTICA
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—Bom dia, meninos.
—Bom dia! —respondiam todos em coro.
—Primeiramente, vou apresentar-me: me chamo María 

del Mar e venho a contar-vos um conto. 

Assim começam minhas sessões de contacontos em co-
légios, creches, associações, hospitais… A partir daí, se abre 
um espaço de narração, entretenimento, comunicação que vai 
fluindo, enquanto que cresce a atenção, surpresa, expectati-
va participação das crianças. Entre todos convertemos esse 
tempo num momento único, quase mágico. Parece incrível 
que no mundo em que vivemos, cheio de atividades, ruídos 
e imagens, sejam só as palavras da narradora e o silêncio dos 
ouvintes os que enchem sessenta, setenta… noventa minutos. 

Naturalmente que, dependendo das idades as quais que me dirijo, além das palavras há risos, aplau-
sos, brincadeiras ou canções. Todos sentimos que, ao começar um novo relato, estamos na essência da 
sessão. É para escutar para o que viemos.

Seus olhares, seus ouvidos atentos, a postura relaxada… Para mim isso é magia. Contar histórias 
segue funcionando quase tão bem como desde o princípio dos tempos, como uma oportunidade para 
deter-nos, para ofertar-nos um pedacinho de tempo, no qual não há outras obrigações e podemos 
escutar pelo puro gosto de conhecer aventuras, mistérios e experiências que  ocorrem a uns perso-
nagens que conectam com nossas emoções e  podem chegar a formar parte de nossa maneira de 
entender o mundo.

Em realidade, foi a partir da experiência com meus próprios filhos, quando descobri que os contos 
me proporcionavam uma oportunidade para fazer, do final da jornada, um momento de encontro íntimo, 
tranquilo, desconectado já da agitação do dia. Assim nasceu minha afeição pelos contos.

Com meus filhos descobri a enorme variedade da literatura infantil atual. Há contos que cheiram, ou-
tros que soam, mil fórmulas mágicas para abrir janelas, despregar elefantes ou construir castelos, buscar a 
Wally, a dinossauros, a princesas...  E ler, ler muito, histórias clássicas, contemporâneas, trágicas, absurdas…

Lendo na cama, desde que eram bebês, falamos de tudo: como tratar mascotes com o “Supergalo 
das Galáxias infinitas”, aprender a portar-se bem com “Um colete Independente”, ou entender o câncer 
infantil de um companheiro de classe com o livro “Por que, Charlie Brown?” Nos repartimos montões 
de beijos com “Um beijo para ursinho”  aprendemos a respeitar-nos com “Nenhum beijinho à força”. 
Tratamos grandes valores com ajuda de “Uma árvore generosa”, um livro que encontrei na seção infantil 
da biblioteca porém que é uma jóia para os adultos, como o é “A sombra da grande árvore”, sobre a 
responsabilidade de ser chefe e o valor de reconhecer erros. A leitura dava para abundar em temas 
como a superação de complexos e valor das pessoas com “O sorriso de Daniela”, ou inclusive a libertação 
da mulher com “Artur e Clementina”, um casal de tartarugas cujas ilustrações ajudam a compreender 
facilmente algumas coisas…

Quanto aos clássicos, o rol das princesas salvas por valentes cavaleiros, ou o medo provocado por 
lobos e gigantes são assumidos como pura fantasia, formando parte de outra época. Têm o sabor do 
antigo e inclusive são percebidos pelos meninos e meninas como papeis que, efetivamente, há que 

12 A OPORTUNIDADE 
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superar. Geralmente seguem gostando como as obras de 
literatura universal que são, e não há que ter medo de 
utilizá-los só porque não encaixem com os esquemas da 
sociedade atual. Fazem parte de nossa cultura e ajudam 
a compreender de onde viemos.

Com os contos falamos, aprendemos, adquirimos 
valores, porém não pode haver engano, não é esse o 
objetivo. Não podemos contar contos com a intenção de 
dar lições, ao menos, não sempre. As crianças percebem 
e perdemos a conexão. O momento deve ser divertido, 
relaxado, sem pretensões. Só quando manejas muitos 
contos, maravilhosos em si mesmos por suas ilustrações 
e suas histórias, aparecem alguns que vão dando lugar à 
reflexão e a interiorização. Isto nem sempre ocorre com 
os contos que o narrador escolhe. Eu mesma o descobria 
sempre com meus filhos entre os livros que havíamos 
tomado emprestados da “biblioteca”, hábito com o qual 
desfrutávamos sem pressas, uma vez por semana. Tam-

bém para isso havia que buscar um espaço entre a compra, a casa, meu trabalho, seus esportes ou o 
inglês… Porém o encontrávamos. Juntos.

Meus filhos, hoje adultos, todavia sorriem quando me vêem com “minha bolsa dos contos” e minha 
velha cadeira de balanço, na qual recordo a minha avó contando histórias a minhas irmãs e a mim. Esses 
são os dois elementos que levo a minhas sessões. Na sacola levo objetos que vou tirando e que me servem 
—lhes digo— para lembrar-me dos contos, porque já vou tendo péssima memória. Dela vão saindo piões, 
ursinhos de pelúcia… A própria sacola se converte em “A menina da bolsa de couro” e  cadeira baixinha 
me põe da sua mesma altura. Então é quando, segundo meus filhos, “mãe, põe voz de conto”, não de 
zangar, nem de ensinar, nem de consolar… Voz de conto, que eu, sinceramente, não sei em que consiste.

Desfrutei muitos contos longos como “O bosque dos sonhos”, cuja narração nos ocupou o trajeto 
de Valdepeñas a Valencia, e também com alguns muito curtos, como o que transcrevo aqui:

O DESCONHECIDO
Descobri, naquela bem sortida e lotada festa, alguém a quem ninguém olhava. Sentado 

num canto parecia não haver sido convidado. Ou não existir. 
Perguntei, aos que acreditava mais íntimos, de quem se tratava. Ninguém me soube responder.
Passava o tempo  eu estava mais e mais intrigado. Decidi descobri-lo por mim mesmo.
—Perdoe-me meu atrevimento. Me pode dizer quem é você?
—Sou o que paga a festa —respondeu.
—Obrigado —contestei.
Um minuto mais tarde havia desaparecido.

Antonio Gala, “os convidados ao jardim”

Para mim, Deus é esse desconhecido, que nos paga a grande festa que é a vida, e este conto, minha 
oportunidade para contá-lo para vocês. n

Mª del Mar Gellego García 
Valdepeñas (Espanha)
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Quem ia dizer-me? Que sonho Deus tinha guardado para mim! Pois 
sim, seu sonho era tão bonito que rompeu todos os esquemas da vida que 
eu tinha pensado. Seu amor calou meu e me ofereceu a oportunidade de 
segui-lo. Depois do que poderíamos dizer “ter uma vida encaminhada” ou 
“ter tudo”, o Senhor tinha outros planos para mim. Uns planos que implicam 
“deixar tudo” para seguir os passos de Jesus, afastando-me das comodidades 
e entregando-me ao serviço dos demais. Sem eu sabê-lo, Deus me estava 
brindando outra oportunidade cheia de vida, e quanta vida!

Num mundo com ritmos tão trepidantes, em meio de ruído e mais ruído, 
Deus me estava chamando. Tranquilos, amigos e amigas, não foi uma reve-
lação em forma de luz cegadora vinda do céu, nem uma voz grave e solene 
que me despertou na metade da noite. Foi uma chamada que irrompeu em 
meu interior de forma silenciosa, de modo que, ao princípio, eu não me dava 
conta, e inclusive, com posterioridade, olhava para outro lado ou a negava. 

Porém a dúvida era persistente e inclusive incômoda, confrontando-me com meu dia a dia: o que Deus quer de 
mim? Pois bem, a resposta demorou em impor-se. Não entendia o que se passava em mim. As inquietações se 
foram tornando maiores, ao tempo que mais e mais percebia o amor de Deus em meu interior, até que um dia 
senti que a resposta era “sim”. Eu te respondo “sim”. E desde esse momento me invadiu uma grande paz interior. 
O coração atua sem saber explicá-lo. Não vos negarei que o caminho no qual mergulhei me produz um pouco de 
vertigem e que, inclusive já aflorou algum medo, porém tenho a grande convicção interior de que o Senhor quer 
que siga e explore este caminho, um caminho onde identificar-me com mi própria vocação. 

Assim que, de novo, formulo a pergunta: “quem ia dizer-me?” Não existe um padrão de chamada vocacio-
nal. Deus chama em todo lugar e em qualquer momento ou circunstância. E todos estamos chamados a uma 
vocação na vida. Todos estamos convidados a transformar o mundo num lugar mais justo, alegre e cheio de 
amor. Todas estas chamadas são oportunidades de vida que diariamente o Senhor põe diante de nós... Assim 
que… O que estamos dispostos a fazer? O que vamos responder-lhe? Eu humildemente vos digo que vale a 
pena segui-lo. Segui-lo, além do mais, estando sempre em serviço e oração. Servir ao próximo e servir a Deus. 

E falando de oportunidades: que oportunidade de vida mais bela pode existir que partilhar com nossos 
irmãos e irmãs que, apesar das contrariedades da vida e no meio delas, podemos sentir a presença amorosa 
de Deus que nos sustenta e anima a seguir adiante? Aí temos uma das claves da Igreja universal, a força 
da comunhão. Estando em tão diversos cantos do planeta, partilhamos o mesmo: a imensa alegria de que 
Deus nos ama e que podemos transformar nosso mundo num lugar mais justo, num lugar com mais e mais 
oportunidades de vida, porque o amor de Deus não tem fronteiras. 

Uma figura clave para minha vocação nos últimos tempos foi nosso querido Papa Francisco. Sua mensagem 
sobre a alegria do Evangelho cala dentro de mim. Sua exortação sobre isso foi muito inspiradora para mim. Eu 
também quero fazer parte de uma nova etapa evangelizadora marcada pela alegria. Eu também quero aportar 
meu grãozinho de areia neste sentido. Quero lutar, desde os caminhos da educação cristã, contra a tristeza 
individualizada e o consumismo agressivo do que nos fala Francisco e que paralisa nossa sociedade. Tudo 
isto não faz um mundo justo. Quero viver com alegria as pequenas coisas da vida cotidiana estando sempre 
em serviço. O Papa Francisco se mostra muito solidário e me sinto chamado a participar na transformação 
missionária que ele propõe para a Igreja. Temos que sair a anunciar o Evangelho a todos os lugares. Me 
identifico muito com isto. Quero utilizar os caminhos da pastoral e da missão como arma de transformação. 
As paróquias e, definitivamente, todos os que formamos a Igreja, temos que estar em contato com os lares, 
com a vida do povo, com o mundo operário..., isto é, no meio de suas famílias.

13 A VOCAÇÃO COMO OPORTUNIDADE
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Parece que foi ontem a primeira vez que pus um pé em nossa querida casa de Hoyo de Manzanares. Tinha 
13 anos e já se passaram quase vinte. Desde esse momento, participei em muitíssimas atividades de pastoral 
da Congregação das Filhas de São José, sempre impregnadas do “espírito de Hoyo”. Todo o vivido em torno 
aos valores de Nazaré, ao longo deste tempo, fez crescer e fortalecer minha fé. Finalmente, o significado 
do Taller e a Família Josefina foram claves na formação de minha pessoa e no processo de minha vocação. 

Entre tudo o que foi partilhado e vivido com a Família Josefina existe algo que ocupa um lugar muito 
especial em meu coração: a experiência de voluntariado e missão nas comunidades josefinas do Chaco (Ar-
gentina) durante dois meses de verão. Para mim, significou um antes e um depois. Todas as experiências ali 
vividas, tanto no serviço prestado, como no âmbito espiritual, marcariam para sempre meu futuro. Ali pude 
experimentar, de primeira mão, o valor de orar no trabalho, e pude ver o rosto de Jesus em muitas pessoas 
que conheci. Esta vivência engrandeceu meu coração e deixou marca para sempre.

Com estas linhas pretendo partilhar e aproximar-vos a um pouquinho mais meu processo vocacional. 
Nestes planos que o Senhor tem para mim não posso deixar de falar-vos sobre minha paixão educadora para 
os jovens e crianças, que professo desde que era um adolescente. Até agora, minha vida girou em torno ao 
serviço e ao ensino, tanto no âmbito formal como no informal. E por sua vez sinto que os meninos e meninas 
me ensinaram mais do que pude dar… 

Faz uns tantos anos que tive a oportunidade de começar a conhecer mais profundamente a figura de Dom 
Bosco e a missão encomendada a sua Congregação: levar o amor de Deus a todos os jovens, especialmente 
aos mais pobres, por meio da educação e os valores cristãos da Igreja, para transformar suas vidas e fazer 
deles, como dizia Dom Bosco, bons cristãos e honrados cidadãos. Pois bem, agora começo uma nova etapa de 
discernimento na casa de orientação vocacional dos Salesianos, para concretar como sonha Deus para mim. 

Sei que Deus me pede o melhor de mim mesmo. Me pede percorrer caminhos desconhecidos e uma viagem 
longa, porém aqui estou, feliz por começar, enfrentando o desafio que Ele quer para mim. Como dizia Dom Bosco: 
“não digas não me toca ir, sente o eu vou”. Sinto com força que quero seguir construindo um mundo mais fraterno 
e humano, que é, sem dúvida, o mundo que Deus quer, seu Reino. Não tenho dúvida de que valerá a pena. n

José García 
Madrid (Espanha)

Articulos calendario portugues-2020.indd   51 5/11/19   7:57



52

“A misericórdia do Senhor dura para sempre” 
(Salmo 102, 1)

Também a oportunidade chegou hoje, como presente, neste tempo e 
neste lugar. Me pergunto: “Senhor, o que desejas de mim para seguir 
convidando-me a construir o Reino? Aprofundar na espiritualidade e 
missão de minha Congregação? Fazer silêncio para encontrar a Ti e, 
em Ti, a meus irmãos?

A idade, o lugar, as circunstâncias, tudo, quando é o Senhor quem 
o escolhe, se converte em  OPORTUNIDADE, que acolho como quem 
não é nada surpreendida pelo amor Absoluto.

Francisco Butinhá, nosso fundador, recebeu do Espírito o chamado 
a evangelizar o mundo trabalhador pobre. Nos anos 60, a Igreja se 
comoveu com o vento do Vaticano II, que fez uma chamada especial à 
vida religiosa: atualizar os carismas. Desde essa chamada, na Congre-
gação, surgiu o envio a bairros operários e contextos populares. Olho 
com agradecimento a etapa de minha vida que passei em lugares como 
Povo Novo (Sabadell-Barcelona), Bellvitge (Hospital-Barcelona), Reus 

(Tarragona), Azagra (Navarra), Cornellá de Llobregat (Barcelona), e a todas as pessoas que conheci 
e que todavia levo no coração. Vivi também com grande alegria os inícios, faz 25 anos, dos grupos 
de leigos “Talleres de Nazaré”. Me assombrava descobrir como percebiam a essência do carisma 
e como logravam encarná-lo em sua vida cotidiana. Assim, com minhas pobres qualidades, atenta 
às necessidades e os valores das pessoas, às circunstâncias e respostas que desde a comunidade 
tentávamos oferecer, vivi minha história. 

Daí, o presente, o agora. Vivir este momento como oportunidade

Desde faz anos, estou destinada na casa de Pamplona. Conhecia e tinha carinho a esta casa, 
onde fiz minha Profissão Perpétua e estive destinada em minha juventude. Este novo destino tentei 
acolhê-lo como todos os demais, desde o desejo de amar e servir. Pamplona é uma comunidade de 
Irmãs idosas, a qual eu me unia. Neste novo caminho, três experiências me ajudaram, três ícones 
que vão entrando em meu coração: Nazaré, Jesus na Cruz e o Sacrário.

•  NAZARÉ. Que ternura, Maria de Nazaré quando acolhes a Jesus! São José cala, contempla. 
Tu, Mãe, que “guardas as coisas no coração”.

•  JESUS NA CRUZ. Recebe meu pecado e incoerências e eu seu perdão.

•  SACRÁRIO. Borda de meu poço. Nele a presença de Jesus me espera pela manhã e me entrega 
“a alegria de meu Senhor”. No necessito de imagens nem de estampas. A fé me diz que Ele 
está. O acompanho com uma canção interior: “Quando cessam os ruídos começa a canção 
do coração, se desatam línguas do Espírito e Deus é proximidade a viva voz”.

No silêncio e na contemplação o Senhor me vai falando, que  me faz Palavra no Evangelho de 
cada dia. Preparada para o que o serviço me peça, encontro muitas OPORTUNIDADES no viver 
diário:

14 A OPORTUNIDADE  
DO MOMENTO PRESENTE
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•  Na adesão fraterna às Irmãs, as que, no Céu, já  me 
precederam e as que vivem servindo e fazendo o 
bem sem descanso.

•  Na contemplação de quantos peregrinam até San-
tiago de Compostela. Sua caminhada se faz penosa, 
porém cheia de possibilidades, como a vida mesma.

•  No testemunho e exemplo do P. Arrupe, cujas pa-
lavras, na etapa final de sua vida, tanto bem me 
fazem: “Eu me sento mais que nunca nas mãos de 
Deus. Isso é desejei toda minha vida, desde jovem. 
E isso é também o único que sigo querendo agora. 
Porém com uma diferença: hoje toda a iniciativa a tem o Senhor. Lhes asseguro que saber-me 
e sentir-me totalmente em suas mãos é uma profunda experiência”.

•  Na oração e fidelidade à Igreja, a Papa Francisco. Sua Exortação Apostólica “Gaudete et Ex-
sultate”, me supõe uma contínua chamada.

•  No silêncio, que me é oferecido como a grande ocasião para escutar ao Senhor.  

Com muita gratidão à presente oportunidade, me atrevo a acrescentar este poema, escrito 
já faz tempo, quando senti a necessidade de preparar-me para a etapa de vida que hoje vivo e 
plenamente assumo: 

SOLIDÃO 

Sim, senti a solidão a qual se chega nestes anos. 
Nos preparamos, se a espera, nunca se sabe próxima, 
porém quando já está, se a vê muito pobre e feia.

No fundo de meu ser, uma figura se levanta, a de Jesus 
que, como nunca, o é para mim, basta! 
Que grande, em todo sentido, é meu Senhor amado!

“Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta”. 
Assim me falas. Minha adesão a Ti, meu abandono, 
é toda minha esperança, porque, Senhor, conseguiste 
que eu veja que em tudo me amas.

Bendita tu forma de ser presença em todas as causas. 
Te manifestas mais, quando eu vejo meus “nadas”. 
Tu, meu grande ABSOLUTO, minha pérola preciosa, amada. 
Eu, insignificante nada, ajoelhada diante Ti, cada manhã.

Paradigma estou vivendo nesta presente etapa, 
Tu, sem igual acompanhante, que até o extremo me amas. 
Não me deixes, Senhor, pois eu sem Ti, nada posso! 
Até que um dia os dois, juntos subamos ao Céu. n

Laura Monge, f.s.j. 
Comunidade de Pamplona (Espanha)
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Dou graças a Deus pela vida fraterna, por este 
presente de seu amor em minha vida. Foi a 
melhor experiência: aprender a aceitar-nos, con-
viver com outras, que também são chamadas ao 
seguimento de Cristo e, por Ele, fazer-nos irmãs.

Nazaré é o melhor modelo de vida fraterna, 
já que foi o lugar escolhido por Jesus. Em sua 
missão, Jesus expressa o que aí viveu e aprendeu 
nessa comunidade que formava junto à Maria 
e José. Em minha experiência pessoal, Nazaré 
foi sempre luz para recriar a vida fraterna aco-

lhendo, aceitando, perdoando. Ao começar a viver junto com as Irmãs, senti que se fazia mais 
real a chamada a viver Nazaré, contando e integrando as dificuldades surgidas a causa de nossas 
diferenças. Era mais forte o desejo de fazer vida o que Jesus viveu. Sinto que é Deus quem me 
entregou a minhas Irmãs, como um presente que é dom e graça. Em minha vida, que foi de poucas 
amizades, foi muito significativa esta possibilidade de viver a fraternidade. A fraternidade é um 
tesouro que Deus me deu para cultivar. Fiz das Irmãs parte de minha vida.

Toda a vida de Jesus é fraterna. Sem fraternidade não se entende a Boa Notícia. Jesus foi cha-
mando aos apóstolos, aos que Ele quis (Mc 3, 13-19), isto é, aos que levava em seu coração. De 
fato, não escolheu aos melhores. Creio e estou segura de que toda a experiência de viver juntos 
os levou a limar asperezas e aprender a aceitar-se tal como eram.

Uma experiência enriquecedora e sanadora foi orar em comunidade com a oração do “Pai 
nosso”, quando disser “Pai”, junto com outras, cobra todo seu sentido. Ainda nas adversidades, 
estar juntas é aceitar às Irmãs da mesma maneira que Deus nos aceita e nos ama. Esse é nosso 
serviço ao mundo, nosso testemunho: mostrar que não há que julgar nem romper com a outra 
pessoa. Nosso Pai quer que todos sejamos uma unidade junto con Ele. 

Atualmente vivo numa comunidade de Irmãs idosas em Guadalajara (México), onde me encontro 
realizando meus estudos de Trabalho Social. Elas me acolheram com a alegria de que haja juventude 
na Congregação e estão muito atentas ao que vivo. É muito bonito viver com estas Irmãs porque 
entregaram a vida a Deus e a servir aos demais. De minha parte, tento compreender o processo 
que vivem por a idade, que não é fácil pelas enfermidades e porque as forças começam a faltar. 
No entanto, o exemplo que me dão todos os dias, com suas tarefas cotidianas, sua oração, o mo-
mento de rezar juntas…, me anima  e me nutre. Também me ajuda a compreender e aceitar suas 
limitações e fragilidades para não julgar, pois isto é importante para que duas ou mais gerações 
possamos partilhar a vida. É dom e graça de Deus.

Toda a bondade e misericórdia que Deus teve comigo, quero que seja também para minhas 
Irmãs e para os demais. Apostar pela vida fraterna é uma grande experiência na vida de todo ser 
humano. n

Ruth González, juniora 
Comunidade de Guadalajara-Pedro Mª Anaya (México)

15 A VIDA FRATERNA 
COMO OPORTUNIDADE
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“O amor constrói pontes em lugares que parecem impossíveis”.
Paulo Coelho 

Faz uns anos, a palavra crise se apoderou das manchetes de todos 
os jornais. Se falava —e se fala— de crise econômica, política, 
social… Alguns iam mais distante, detectando, de fundo, uma 
crise de valores. No entanto, no meio da crise, creio que é pos-
sível reconhecer alguma oportunidade. Poderia ser a de ser mais 
humanos, trabalhar mais unidos, tentando aportar luz e esperança 
lá onde estejamos. Sem ir mais longe, durante o último ano, nós 
descobrimos a oportunidade de ser ponte e conectar mundos 
diferentes e distantes. Como foi possível?

Tudo começou com uma simples e modesta iniciativa chamada “Ovelhinha”. Sou enfermeira e 
trabalho na “Residência São José” de Granollers (Barcelona). Ao conhecer a presença das Irmãs em 
outros lugares do mundo, surgiu a inquietação de “fazer algo mais”. Como alguns lembrareis, as 
famosas “ovelhinhas” (fabricadas em feltro para usá-las como ímãs, chaveiros, adornos de Natal…) 
propagou-se muito e, realmente, nos surpreenderam pelas possibilidades e laços que despertaram. 

Com alegria, entusiasmo e esforço, Irmãs, trabalhadoras e anciãs residentes nos lançamos à 
tarefa de costurar, dar a conhecer e vender nossos trabalhos. Deste modo, podíamos conseguir 
fundos para socorrer alguma necessidade. Porém, sobretudo, queríamos provocar uma pequena 
mudança, estabelecer uma ponte de comunicação, conscientizar e mobilizar a solidariedade, desde 
uma residência de anciãs, um pequeno canto do mundo, para outro mais pobre e necessitado de 
ajuda. As Irmãs presentes em Cidade Perônia (Guatemala) nos mostraram o rosto concreto da 
necessidade. Conhecer esta realidade e, sobretudo, sentir que o projeto estava a nosso alcance 
provocou mais entusiasmo. Nossa modesta “ovelhinha” conseguia aproximar dois mundos, reduzir 
a distância entre duas margens.

Pouco a pouco,  projeto já não era somente nosso senão que outras pessoas e comunidades se 
ilusionavam com a mesma ideia: os familiares das residentes, outras trabalhadoras, Irmãs das co-

munidades de Manresa e Tarrasa, sem esquecer, 
como não, a todas as pessoas que colaboraram 
comprando e dando a conhecer a iniciativa. Entre 
todos, finalmente, fizemos possível a construção 
de uma casa digna para uma família pobre. Poder 
aportar este grãozinho de areia nos encheu de 
alegria e nos impulsionou a seguir trabalhando 
com outras realidades, estabelecendo novas 
pontes de comunhão.

Neste lado da ponte, nesta margem, a velhice, 
com frequência, é uma realidade empobrecida. 
Numa Casa de Repouso, se dão situações de 
tristeza, desânimo, como consequência de uma 

16A OPORTUNIDADE 
DE CONECTAR MUNDOS
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série de preconceitos, como são a percepção de não ter uma vida produtiva, ser inútil, despreza-
do, dependente... A perda progressiva dos reforços sociais, familiares e culturais, a vulnerabilidade 
diante das enfermidades, o enfraquecimento dos órgãos dos sentidos e das funções intelectuais, 
desencadiam instabilidade e sentimentos de indefesa. No entanto, trabalhando com um novo 
enfoque, é possível valorizar sua capacidade de relativizar as coisas e a sabedoria procedente de 
sua experiência. 

A iniciativa “ovelhinha” proporcionou as anciãs um novo desafio, aspecto importante para 
fomentar sua vitalidade e manter renovado seu interesse por seguir alcançando novas metas. Se 
trabalharam e fomentaram valores como a solidariedade, a fraternidade, o trabalho em equipe e 
a saída de si mesma, com o olhar posto lá, na outra margem, onde alguém estava em situação 
de maior necessidade.  

A participação de todos nas atividades que se desenvolveram no centro permitiu um êxito 
decisivo. Porém o mais importante é que todos nos ilusionamos e vivemos emoções inesquecíveis 
junto a um trabalho realizado satisfatoriamente. E posto que a experiência foi tão positiva, este 
ano, estamos iniciando um novo projeto em comunicação com a comunidade de Lubango (Ango-
la). Assim continuaremos trabalhando os valores e as oportunidades que fazem possíveis mudar e 
melhorar a realidade dos dois lados da ponte. n

Míriam Pi Cantón, enfermeira 
Residência “São José”, Granollers (Espanha)
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É um trajeto de meia hora em ônibus, acidentado 
por numerosas curvas. O  bairro de Pilões, na 
periferia de Três Rios, fica bem longe da cidade. 
Yolanda já está à porta da capela, esperando 
pontualmente a chegada das Irmãs, para prepa-
rar o espaço que acolherá a um numeroso grupo 
de mulheres e meninas. 

Quando as Irmãs chegaram a Três Rios, se 
interessaram pela pastoral social da Paróquia de 
São José Operário. Assim iniciaram seu trabalho 
em Pilões, a comunidade mais empobrecida. A 
prostituição, a falta de estrutura das famílias, a falta de recursos de formação faz com que as 
jovens se encontrem numa situação de evidente vulnerabilidade. 

Porém diante da dificuldade, é admirável encontrar mulheres com a força e a iniciativa de Yo-
landa da Silva. Começou como aluna e, hoje, fazendo honra ao nome do bairro, é pilar fundamental 
no projeto. Ela é a que sai ao encontro das  meninas de doze a quatorze anos para convidá-las a 
participar. Seu interesse é “tirá-las da rua”. Não somente convoca. Se pode dizer que é uma grande 
acompanhante. Ela mesma não teve muitas possibilidades de formar-se porém, com sua maneira 
de estar, põe ordem, infunde ânimo, transmite uma grande sabedoria da vida. Por isso, quisemos 
que ela mesma nos contasse sua experiência. 

Em que consiste o projeto da comunidade dos 
Pilões? 

Nosso projeto está dirigido a mulheres e adolescentes. 
Lhes damos a oportunidade de reunir-se e formar-se. 
Nosso desejo é ajudar-lhes a descobrir e desenvolver suas 
capacidades e habilidades, favorecer tudo o que possa 
despertar nelas uma saudável autoestima. Cada pessoa 
recebeu uns dons como presente de Deus e elas merecem 
uma oportunidade para descobri-los. 

Como conheceste o projeto e por que te decidiste a 
colaborar?

Uma vizinha me convidou a ir com ela para participar no 
grupo que as Irmãs estavam iniciando. Ensinavam trabalhos 
manuais: pintura, bordado, costura, crochê… Isto aconteceu 
no ano 2012. Gostei e continuei. Pouco a pouco, eu mesma 
convidei a várias adolescentes, pensando que a relação com 
as Irmãs e com o grupo far-lhes-ia bem. 

17UMA OPORTUNIDADE PARA A MUlhER
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Explica-nos como é teu trabalho no projeto. 

Somos várias voluntárias que trabalhamos em equipe junto às Irmãs. O mais importante é 
despertar nas jovens seu “ser pessoas”, suas possibilidades criativas. É preciso estimulá-las para 
que possam descobrir que são capazes de realizar coisas bonitas. Tão importante como as capa-
citações é criar um ambiente de confiança, valorizar o que cada uma traz consigo, acompanhar 
com paciência, compreensão e carinho, criar laços de amizade. Eu sigo convidando a participar no 
grupo e animando às que já estão. Para isso é preciso estar sempre presente, valorizando o que 
realizam. Tento ser ponte, incentivar sua perseverança, ser presença amiga… 

O que poderias dizer-nos sobre a realidade das mulheres e adolescentes com as quais trabalhas?

São pessoas muito simples, com poucos estudos, muito pobres. Se precisa muita paciência até que 
conseguem aprender. Porém são perseverantes. Minhas alunas de costura conseguiram aprender bas-
tante e chegaram a costurar suas próprias roupas. Isto lhes proporcionou  uma felicidade muito grande. 

Nelas descubro grandes fortalezas. Apesar de sua pobreza, são pessoas muito solidárias, que 
desfrutam ajudando aos demais e partilhando o pouco que têm. Me dá muita alegria constatar 
seu crescimento pessoal, sua relação cordial e fraterna. Partilhar com elas me faz bem, me ajuda 
a ser uma pessoa mais humana e compreensiva. 

Como membro do Taller de Nazaré de Três Rios, qual é tua experiência? 

Creio que isto é parte da Missão. Me ajudou muito a reflexão sobre Missão Partilhada reali-
zada nos grupos da Congregação para dar todo o sentido ao que já havíamos iniciado no bairro. 
Este trabalho gratuito e solidário nos dá muitas oportunidades de relacionar-nos com as pessoas, 
sentir-nos irmãos, viver e transmitir os valores da Sagrada Família de Nazaré.  

No bairro se multiplicaram as igrejas evangélicas. O projeto acolhe a todas as mulheres que 
queiram aproximar-se, seja qual for sua confissão religiosa. Uma coisa lhes une: o Pai Nosso. Esta 
experiência comum é suficiente para dedicar alguns momentos a fazer silêncio, pôr-se na presença 
de Deus e agradecer a vida e o trabalho. 

Conhecer a história e o compromisso de Yolanda recorda essa inquietação gravada a fogo no 
coração do P. Butinhá: preservar às jovens do perigo de perder-se. Ela, junto às Irmãs e outras 
voluntárias, descobriram a oportunidade de vivê-lo assim, em Missão, junto à mulher. n

Comunidade de Três Rios (Brasil)
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Em janeiro de 2019, tivemos a alegria de viver, em família, a Missão 
Josefina no Bairro São Paulo, de Fontana. 

Sob o lema “FAMÍLIA JOSEFINA EM MISSÂO”, aquela foi uma opor-
tunidade:

•  Para novas vivências e sentimentos, que foram aflorando a 
cada instante. 

•  Para conhecer a realidade das famílias que visitamos, suas  
tradições e formas de viver a fé. Muitos deles nos deixaram 
valiosos ensinamentos que hoje seguem sendo para nós motivo 
de gratidão e proximidade.

•  Para apresentar-lhes a esse Jesus, Operário de Nazaré, próximo 
e humilde, que nos ama; animá-los a realizar seu trabalho com 
o coração, oferecendo tudo a Deus. 

•  Para partilhar com nosso filho, uma experiência maravilhosa, um 
presente de Deus. Nestes tempos difíceis, onde a família parece 
haver perdido esse caráter sagrado, numa sociedade que vive 
acelerada, sem tempo, nós tivemos a graça de viver esta experiência juntos, de oferecer nosso 
tempo, o que somos, o que temos e desejamos partilhar. Tudo isto nos ajudou a crescer como 
família, consolidou em nós a entrega, a solidariedade e a alegria de estar e celebrar. Nos ensinou 
a valorizar cada minuto que vivemos juntos.

•  Para vivenciar o carisma josefino, assim como o queria o P. Butinhá, convivendo leigos e religiosas, 
de diferentes culturas e idades, como Família Josefina. É algo que viemos fazendo desde algum 
tempo, porém que se pode acariciar mais nos dias próprios da missão. Nos ajudou a crescer e 
refletir sobre nosso compromisso, como leigos josefinos, e nos deu força, ânimo e um grande 
impulso para seguir vivendo ao estilo, ao modo, do que vamos contemplando em Nazaré. 

•  Para renunciar a nossas comodidades, sair e tocar as realidades de nosso povo, de nosso próximo, 
levar a Boa Nova. Aí pudemos encontrar-nos com esse Deus que nos convida a contemplar o P. 
Butinhá, esse Deus que está no simples, no oculto, no operário das fábricas que visitamos, nos 
lares mais humildes, no meio dessas realidades difíceis.

•  Para perguntar-nos e refletirmos: Realmente, 
conhecemos as realidades de nosso povo, de 
nosso próximo? Nos preocupamos e ocupa-
mos por entrar nesse contexto? Como bati-
zados, somos enviados por Deus a anunciar… 
pero o sentimos assim? Em que investimos o 
tempo que Deus nos dá?

A missão, que cada um de nós tem, é e 
será, cada dia, uma oportunidade para viver os 
valores da Família de Nazaré, modelo de boas 
famílias. n

José, Ignacio e Cecilia, Talleres de Nazaré 
Fontana-Chaco (Argentina)

18A MISSÃO: UMA OPORTUNIDADE PARA…
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19 OS TAllERES DE NAZARÉ 
COMO OPORTUNIDADE

Uma tarde de outono do ano 2000, aproximou-se de mim 
uma  Irmã e me ofereceu a oportunidade de ir a “uma 
reunião”. Não me deu muitas explicações. Somente que se 
tratava de “Talleres”. Fui sincera. No princípio tive minhas 
dúvidas, ainda que finalmente decidi aproximar-me para 
ver de que se tratava. A partir de então, se converteu em 
algo extraordinário. Graças ao Taller conhecemos ao Padre 
Butinhá, de vital importância para mim desde o primeiro 
momento. Butinhá foi e será, junto à Família de Nazaré, 
o que ilumina meus caminhos e minha fé. 

Quero agradecer a todas e cada uma das Irmãs  josefinas que 
passaram por aqui e às que tive a oportunidade de conhecer 
em convivências e outras experiências. Não posso esquecer-

me dos Grupos de Nazaré, os quais fizeram crescer minha relação com as crianças e jovens, 
sempre com a ilusão de transmitir-lhes o carisma e os frutos recebidos nesta grande Família. 

O Taller é algo mais que reunir-se e trabalhar temas. O Taller é um estilo de vida, um saber 
agradecer tudo a Deus, apesar das dificuldades; é poder partilhar com o outro a experiência 
de amor e paz recebida nos grupos. n

Loli Valle, Talleres de Nazaré de Alcalá (Espanha)

Damos graças a nosso Senhor Jesus por dar-
nos a oportunidade de participar nos Talleres 
de Nazaré de Coatepeque. Somos um grupo 
de leigos muito novo, que apenas levamos 
algo mais de um ano. Neste tempo tivemos a 
oportunidade de crescer em nosso viver diá-
rio, em nosso trabalho, com nossas famílias… 
Agradecemos a pauta e o acompanhamento 
espiritual das Filhas de São José. São muito 
valiosos os ensinamentos que nos transmitem 
em cada uma das sessões programadas. Os 
exemplos e as vivências do P. Francisco Butinhá nos abrem o caminho do amor e do trabalho. 
Isto transcende em nós, seus seguidores, transformando-se em serviço ao próximo, solidarie-
dade com a mulher trabalhadora e com os mais necessitados, tendo a Jesus de Nazaré como 
promotor de nossa fé, alegria e esperança. Além das reuniões de formação, partilhamos vários 
encontros com o Grupo Nazaré de jovens e crianças e alguns convívios de fraternidade com 
as comunidades rurais de Coatepeque que as Irmãs atendem. Logo estaremos envolvidas em 
atividades solidárias e de apoio pastoral a ditas comunidades. n

Germán Atjún, Talleres de Nazaré de Coatepeque (Guatemala)
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Pensar nos Talleres de Nazaré é reconhecer a oportu-
nidade que efetivamente chegou até mim. É recordar e 
orar minha vida em clave de agradecimento. 

A verdade é que tinha de tudo: família, trabalho, casa… 
Tinha inclusive prática religiosa e certos compromissos 
na paróquia. Porém algo me faltava. Sem sabê-lo, des-
conhecia o sentido profundo das coisas.  Por mais que 
Tu, Senhor, te empenhavas em mim, eu não te vi, não 
podia ver-te. 

Chegaram Irmãs a Pulpí, comecei a relacionar-me com elas e delas escutei: “Entra, olha, contempla 
Nazaré”. Meu coração começou a bater. Assim te reconheci, Senhor. Descobrir Nazaré foi impressio-
nante. Não só para mim, também para todas as companheiras do grupo. Esta é uma conversação 
que muitas vezes repetimos: nós admirávamos em Jesus sua pregação, sua morte, a Ressurreição, 
porém conhecer a Jesus em Nazaré, imaginar como andaria com vizinhos, com a família, em seu 
trabalho, numa vida normal, como a nossa, era algo novo, algo que nos enchia de alegria.

Neste canto de Almería, onde Tu, Senhor, puseste teu olhar, o trabalho se faz oração, acolhida e 
solidariedade com tantas pessoas que decidem cruzar o oceano buscando sua dignidade. Desde o 
princípio, e dada a realidade social de nossa população, no Taller sentimos o chamado a estreitar 
laços com pessoas imigrantes, que podiam estar necessitando não somente de um trabalho e um 
lugar onde viver, mas também um espaço caloroso no qual partilhar suas ilusões, suas inquietações, 
sua fé…  Como grupo nos sabemos enviadas a acompanhar-lhes, estar aí em suas dificuldades.  
Também visitamos e rezamos com nossos anciãos, partilhamos a fé com as crianças da catequese… 
Levar a todos a Jesus Operário é nossa grande oportunidade. Que o Taller seja luz para o mundo! n

Vicky Susi, Talleres de Nazaré de Pulpí (Espanha)

Cumprimentos e felicitações a toda Família Josefina, ao com-
pletar os 25 anos dos Talleres de Nazaré. Sem dúvida, é um 
dom que temos que agradecer ao P. Francisco Butinhá. Sou 
de um povo de Navarra, à margem do rio Ebro. É muito rico 
em agricultura. Há também duas empresas de congelados, que 
dão trabalho a muita gente. Devido a isto, ou melhor dizendo, 
graças a isto, sempre houve no povo muitas famílias imigrantes, 
procedentes, antes, de outras regiões de Espanha e, hoje, de 
outros países. 

Faz muitos anos, desde a Paróquia, solicitamos ao bispo a 
presença de umas religiosas. Não é que tivesse efeito imediato, porém um bom dia, o dia 3 de 
setembro de 1988, chegaram, como caídas do céu, quatro Irmãs das Filhas de São José, uma 
congregação desconhecida para nós. Em seguida o povo as acolheu com carinho. Tive a sorte de 
acompanhá-las em sua primeira comunidade e já não me separei delas. 

Essa primeira comunidade e todas as Irmãs que passaram por aqui me ajudaram a dar sentido a 
minha vida. De fato, o que hoje no Taller tentamos viver é dar continuidade à missão, á vivência 
de Nazaré em meio de nosso povo. Conviver com as Irmãs e os Talleres, tanto em Azagra como 
em outros lugares, foi como uma lâmpada deu luz a minha vida. n

Elena San Vicente, Talleres de Nazaré Azagra (Espanha) 
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Somos um casal com 
três filhos, duas moças 
e um rapaz.  Apesar 
de viver muito perto 
da comunidade das Fi-
lhas de São José e ter 
sempre uma boa re-
lação com elas, nunca 
nos havíamos dado a 

oportunidade de viver esta experiência do Taller de 
Nazaré. Para nós a Oficina foi a grande oportunidade 
para descobrir a um Jesus mais humano e trabalha-
dor. Estamos conhecendo a vida do P. Butinhá e sua 
preferência pelos mais pobres e simples. Entende-
mos, também, de outra forma o que representa o 
trabalho, não só no aspecto físico, mas sobretudo 
no espiritual. 

A experiência do Taller é algo que pode resumir-se 
num compartir uma maravilhosa experiência do P. 
Butiñá e sua visão de louvar a Deus no simples, em 
cada uma das atividades cotidianas que realizamos, 
assim como agradecer as bênçãos que recebemos 
através do trabalho. Não temos mais que agradeci-
mento pela possibilidade de conhecer a um Deus “de 
carne e osso” que vive entre nós. n

Doroteo Viascán López e Brenda Isela Ledesma Palacios, 
Talleres de Nazaré de Tuxtepec (México)

TEMPO DE GRAÇA E DE OPORTUNIDADE

E no horizonte infinito e sem limites, luminoso, ardente, vivo, o sonho de Deu: A COMUNHÃO.
Jesus, Mestre de Nazaré, acreditou, cresceu, apostou pela COMUNHÃO, vivendo o amor na família, no trabalho, entre seus vizinhos, 
em seu povoado.
Francisco Butinhá contemplou o mistério de amor, vivido por Jesus Operário, na Oficina de José, o Carpinteiro de Nazaré. A luz 
de Jesus iluminou sua vida, seu trabalho, suas relações todas. 
Pe. Butinhá recebeu este dom do Espírito, o fez seu, o agradeceu, o transmitiu. Levar o amor de Deus a todos os ambientes de 
trabalho foi a paixão de sua vida.
Nasceu o CARISMA JOSEFINO na Oficina de Nazaré, no povo e para o povo. Irmãs e leigos seguimos a Jesus Operário, cremos, 
como Ele, no sonho de Deus, em sua sonhada COMUNHÃO. Somos e nos sentimos pedras vivas na Igreja.
Toda a FAMÍLIA JOSEFINA, Irmãs e leigos com o olhar do coração volta à fria manhã de dezembro do ano 1994, em Hoyo de 
Manzanares, damos graças por haver celebrado os 25 anos do caminhar dos Talleres. 
Pequenos focos de luz, nos doze países do mundo, os Talleres de Nazaré, SÃO UMA OPORTUNIDADE para viver o sonho de Deus, 
a COMUNHÃO.
Hoje agradecemos a vida do CARISMA que fortalece as vocações dos leigos que, convocados a viver seu compromisso batismal 
nos TALLERES DE NAZARÉ, crêem, criam, recriam a COMUNHÃO, seguindo a Jesus Operário de Nazaré, vivendo, como Ele, as rela-
ções na família e no trabalho, ampliando o sentido de família, transmitindo a gratidão e a alegria da Boa Notícia do Evangelho, 
partilhando seus bens com os pobres. n

Mª Mendía Ajona Zurbano, f.s.j. Superiora Geral

Penso que descobrir e viver a voca-
ção me enriqueceu muito em minha 
trajetória como cristã. Sou catequista 
desde os 30 anos e sempre me animou 
poder transmitir a fé a outras pessoas. 
O chamado a viver a vocação josefina, 
segundo o carisma de nosso fundador, 
o P. Francisco Butinhá, me levou a par-
tilhar o que sei através do trabalho e 
a oração, tentando fazê-lo com alegria, 
desejando ajudar aos demais através 
de meu serviço como costureira e 
como professora de corte e costura 
no “Centro São Francisco Xavier” das 
Irmãs Filhas de São José, colaborando 
sempre o melhor que posso. n

Margarida Tabares, Nenê, 
Talleres de Nazaré de Lubango (Angola)
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Olá, moços e moças do mundo! Me chamo Francisco Butinhá e não queria 
perder a ocasião de estar aqui e apresentar-vos esta história, a número 20. 

Se por acaso alguém não me conhece, vos direi que sou sacerdote - de 
Banholas, para maior identificação- e passei grande parte de minha vida como 
missionário, percorrendo povoados e cidades, com minha mochila, meu Evange-
lho e um livrinho que os jesuítas apreciamos muito e que se intitula “Exercícios 
Espirituais”. Nunca esquecia tão pouco de levar papel e caneta a tinteiro para 
escrever. Ah…! É que ainda não vos disse: nasci no século XIX —sou um pouco 
antigo— e então a esferográfica todavia não se havia inventado. 

O certo é que me encantava observar: as paisagens, as pessoas, os 
avanços da tecnologia e o progresso, os acontecimentos que se sucediam 
naqueles povoados... Quando terminava minhas tarefas, que eram muitas, 
gostava perguntar, interessar-me pelo que as pessoas viviam. Se aprende 
muito observando e perguntando, com uma só condição: que não o faças 
assim como assim, senão com verdadeiro ânimo de aprender dos demais. 

Com o passar dos anos, fui descobrindo que as coisas mais importantes 
da vida não são nem ter muito, nem ocupar postos importantes, nem tão pouco que tudo te saia bem. As coisas 
importantes, as que te fazem feliz, são simples, são pequenas. Por isso, eu lhes chamo… pequenas oportunidades e 
me parece importante aprender a descobri-las. Às vezes, não é tão fácil… porque como queremos coisas super-emocio-
nantes,  perdemos o que ocorre justamente a nosso lado. Há que acostumar-se a buscá-las, ainda que seja com lupa. 
Para isso, a verdade é que, nestes últimos meses, contei com uns fantásticos colaboradores. Quereis que vos conte? 

São rapazes e moças de diferentes lugares do mundo que, por um meio muito moderno que eles chamam 
whatsApp, me fizeram chegar suas próprias conclusões. Por eles soube que as pessoas mais felizes são as mais 
agradecidas e que, no fim do dia, há muitas oportunidades que agradecer e celebrar. n

Equipe de Pastoral FSJ

20PEQUENAS OPORTUNIDADES

Encontramos muitas oportunidades na vida cotidiana. Agrade-
cemos o que nossas famílias fazem por nós, nos dão apoio, nos 
fazem sentir-nos queridos, nos ensinam a ajudar aos demais, 
a ter confiança, a ser nós mesmos. Somos felizes vivendo em 
família. Na escola estudamos e aprendemos, porém também 
fazemos amigos, julgamos e trabalhamos. Julgar com os demais 
nos dá oportunidade de conhecer a outras pessoas, divertir-nos, 
partilharmos, ser humildes e não brigar. Quando trabalhamos te-
mos a oportunidade de aprender com o que fazemos, descobrir 
companheiros e amigos. Os amigos nos dão grandes oportunida-
des: com eles podemos ser tal como somos, partilhar... Eles nos 
ajudam a crescer em confiança. Participar nos Grupos Nazaré 
nos dá oportunidade de melhorar como pessoas, conhecer o 
caminho de Jesus, viver Nazaré em todos os lados. n

VAN Burzaco (Argentina)

Nossa família é o lugar 
aonde aprendemos a 
viver. É bonito estar 
em casa, sentir o apoio 
dos teus e saber que, 
quando há problemas, 
podemos reconciliar-
nos. Na escola apren-
demos coisas novas, 
sonhamos um futuro 
melhor… O trabalho 
nos dá a oportunida-
de de aprender novas 
habilidades, ajudar-
nos… Com os amigos 
esquecemos as triste-
zas, seguimos adiante, 
nos sentimos acom-
panhados, crescemos 
em confiança, compar-
timos e nos divertimos. Nazaré nos ajuda a melhorar 
como pessoas, ser solidárias, aceitar-nos como somos, 
respeitar aos demais, rezar e crer em Deus. n

SES Burzaco (Argentina)

Ilustraçao de Beatriz Andrés (Zaragoza)
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Nazaré nos ajuda 
a experimentar 
coisas agradáveis e 
espirituais. Nos dá 
oportunidade de 
aprender mais so-
bre Jesus. Em Na-
zaré descobrimos 
que as coisas simples podem fazer-nos mais felizes. Por 
isso, aprendemos a agradecer as pequenas coisas da vida: 
compartilhar com os amigos, rir, chorar, brincar, comunicar 
problemas e alegrias, contar uns com os outros, ser nós 
mesmos, ter com quem falar… Nazaré nos leva a mudar 
atitudes e maneiras de pensar, sair de nossos problemas, 
animar-nos a expressar opiniões, ser mais abertos com 
as pessoas e mais tolerantes, superar-nos a nós mesmos, 
confiar em Deus. n

Miguel, Sara, Milagros, Sara, Yalu, Camila, Teodor, Cecilia  
SES Itá (Paraguai)

Participar em Na-
zaré é uma grande 
experiência, a me-
lhor. Nos permitiu 
conhecer mais a 
Jesus. Aprende-
mos valores que 
nos ajudam espiri-

tualmente dão sentido a muitas coisas. Nazaré não é uma 
coisa mais, é parte de nossa vida. Nos dá energia, nos 
enche de ânimo para enfrentar a vida e tentar melhorar 
sempre. Temos montões de lembranças, de momentos 
únicos, pessoas maravilhosas... Estar com as jovens de 
VAN é uma grande alegria. Nos sentimos felizes de per-
tencer e desejamos  seguir respondendo a este chamado 
que recebemos de Deus. n

Rodrigo, Aldo Guariel, Arnaldo y Arnaldo 
Animadores Nazaré Itá (Paraguai)

Na vida cotidiana temos a oportunidade de conviver, 
crescer em valores como o respeito, a responsabilidade, a 
solidariedade, a honestidade, a tolerância... Valorizamos a 
possibilidade de estudar para realizar nossos sonhos e ter 
um futuro melhor. Nossa família nos apoia e impulsiona. Na 
natureza desfrutamos do sol, as árvores, o vento, os animais, 
a água; nos transmite alegria, paz, tranquilidade, força, va-
lentia, amor. Os bons amigos nos ajudam a saber escolher. 
O Grupo Nazaré nos dá a oportunidade de melhorar como 
pessoas, compreender aos demais, crescer na fé, esperança 
e caridade, sentir a companhia de Deus, deixar-nos conduzir, 
crescer unidas no Espírito. Graças por ter-nos em conta! n

Martha, Yoana, Melisa, Yesenia, Florencia, Jaicivi, Maleny, Lluvia, 
Valeria, Luceli, Anel, Sarita - Nazaré Tuxtepec (México)

Quais são as pequenas oportunidades que temos em nossa vida? 
Viver… porque viver é uma boa coisa. Além do mais, vimos que as 
pequenas oportunidades de nossa vida são muitas. Para começar, 
estar com nossos pais, ter uma família que cuida de nós e nos 
protege, ter cada dia algo para comer, participar na limpeza da 
casa, ir à escola… Também temos a oportunidade de ajudar aos 
companheiros e contar com sua ajuda, partilhar, brincar, dançar, 
aprender e conversar com nossos amigos… Outra oportunidade 
grande é participar no grupo Nazaré, aprender a ser como Jesus, 
rezar e partilhar a amizade. Tudo isto nos ajuda a ser melhores 
pessoas e poder alcançar uma meta. O bom é que sempre, cada 
dia, temos a oportunidade de estar contentes. Agradecemos a 
Deus por tudo o que faz por nós. n

Dimai, Archange, Thiery, Yvette, Divine, Arthur, Nicolás, Louange, Naomie, 
Vanelle, Jorry, Pascaline, Kevira, Joselito - Nazaré Douala (Camerún)
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Os rapazes e raparigas de 
Villanueva de la Serena 
também descobrimos em 
nossa vida cotidiana opor-
tunidades pequenas…. Pe-
quenas oportunidades! São 
nossos pais, irmãos fami-
liares… sempre presentes, 
nos momentos bons e nos 
maus; nos dão carinho e 
nos ajudam a amadurecer  como pes-
soas. Na escola estudamos coisas novas 
que necessitamos saber, e também 
aprendemos a trabalhar, a aproveitar 
o tempo, a esforçar-nos... Os amigos 
nos dão a oportunidade de sentir-
nos melhor, confiar em nós mesmos, 
conversar... Encontrar-nos nos Grupos 
Nazaré a oportunidade de conhecer a 
vida de Jesus, compreender aos demais, 
mudar e ser melhores pessoas. n

José Carlos, Pedro, Candela, Carlota, 
Víctor, Fernando, Alejandro e Juan 

SES de Villanueva de la Serena 
(Espanha)

Nazaré me ajudou a crescer como pessoa e amadurecer. Com as atividades 
que realizamos descobri que, em realidade, somos muito afortunados. Muitas 
vezes temos coisas muito boas diante mesmo de nossos narizes e não sabemos 
valorizá-las ou apreciá-las. Partilho muito do que disseram os jovens do grupo: 
a família, a escola, o trabalho, o tempo livre… são espaços de crescimento 
que, a cada passo, nos oferecem oportunidades. Estudar no colégio São José 
me permitiu conhecer a vida de Jesus e do P. Butinhá, dois grandes modelos 
a seguir, e isto é tão importante como o acadêmico.  Encontro grande apoio 
em minha família, que me educou nuns valores e está ajudando-me a rea-
lizar meus sonhos, e em meus amigos, que sempre me compreendem, que 
sempre estão aí. 
Ser animador Nazaré é uma responsabilidade, um desafio que tenho a ne-
cessidade de realizar. Aprendo muito com os jovens, de sua forma de pensar 
e participar. Eles me ajudam a dar-me conta de coisas importantes. Me sur-
preendem suas reflexões. n

Ángel Ramírez, animador de Villanueva de la Serena (Espanha)

NAZARÉ, TUA OPORTUNIDADE PARA SER QUEM REALMENTE ÉS
Se tivesse que pôr um exemplo disso ao que chamamos oportunidade, creio que sem duvidá-lo falaria de Nazaré. 

Desde faz muito tempo, faço parte da grande Família de Nazaré, a qual, segundo passam os anos e de forma surpreen-
dente, foi ganhando importância em minha vida. Igual que tudo aquilo que vale a pena, Nazaré exige dedicação, esforço 
e tempo, que se vêem recompensados, a nível pessoal, no momento menos esperado, pois te oferece um caminho de 
vivências muito ricas, uma oportunidade para o autoconhecimento e para o descobrimento do verdadeiro amor. Claro está 
que há que saber aproveita-o, pois não sempre vemos o que está diante de nossos olhos.

Creio que sempre há momentos nos quais todos alteramos nosso passado, presente e futuro, momentos nos quais re-
conhecemos todas as oportunidades, tempo e pessoas das quais desfrutamos nestes últimos anos e, especialmente, em 
Nazaré. Estou seguro de que muitas pessoas partilharam meu pensamento de que há um antes e um depois de certas 
experiências, de certas pessoas e de certos momentos. Eu tive a sorte de haver vivido coisas realmente especiais, tudo 
isto graças ao esforço e trabalho de muitas pessoas sem as quais haveria sido impossível. 

Não posso acabar sem mencionar muitos dos momentos mais especiais que vivi em Nazaré, tais como os reencontros na 
estação, as noites até as tantas na capela, as reflexões de Irmãs e monitores que nos fizeram emocionar-nos, os sábados 
com pressas para chegar a tempo aos Grupos, as canções que faziam estremecer a casa de Hoyo sem importar a hora 
que fosse, as amizades que perduram no tempo na distância… São tantas coisas que, ao olhar para trás, fica claro que é 
algo realmente especial e que tive a sorte de ser dessas poucas pessoas que puderam vivê-lo. 

Em ocasiões, o realmente difícil é saber aplicar o aprendido no dia a dia, que é quando realmente serve e pode marcar a 
diferença. Pelo que, em conclusão, diria que uma oportunidade é cada dia que te levantas, cada dia no qual vês a quem 
amas e cada dia no qual desfrutas de tudo aquilo que tens, valorizando-o de verdade. Só há que saber encontrar o equi-
líbrio entre sair a buscar as oportunidades e aproveitar as que te são dadas. 

Muito obrigado a todas aquelas pessoas que fizeram possível que agora seja eu quem transmita tudo o que um dia aprendi 
e seguirei aprendendo. n

Antonio Bernabé, animador Villanueva de la Serena (Espanha)
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TUa OPORTUNIDADe
Agora é tua vez. Este é o espaço para que tu também possas escrever sobre 
aquelas coisas, circunstâncias, lugares, tarefas, relações, encontros pessoais... 
que descobres hoje como OPORTUNIDADES DE VIDA.
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Curia General
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel. 915 331 899
secretariageneral@hijasdesanjose.org

Comunidade Filhas de São José
Avenida Nossa Senhora do Monte
Caixa Postal Nº 231
Lubango - R.de Angola
hsanjlubango@yahoo.com.br

Comunidad Hijas de San José
Avda. Espora, 3355
1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7233
burzacofsj@gmail.com

Comunidade Filhas de São José
Rua Barão, 585
21 321-620 Jacarepaguá
Río de Janeiro —RJ-Brasil— Tel. (21) 2454 78 41
josefinasepb@yahoo.com.br

Communauté Filles de Saint Joseph
B.P. 4922, Douala
Republique du Cameroun
com.camerun2010@gmail.com

Hijas de San José
Carrera 68 D Nº 67-04
Bogotá —Colombia— Tel. 240 02 41
noviciadocol@yahoo.com.co

Comunidad Hijas de San José
Parroquia «Siete de Octubre»
Quevedo —Ecuador— Tel: 527 832 77
fsjquevedo@hotmail.com

Comunidad Hijas de San José
Apartado Postal 53
09020 Coatepeque - Guatemala
cdadcoatepequefsj@yahoo.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Cerro de Macuiltepec Nº 353
Col. Campestre Churubusco - Coyoacán
04200 México D.F. Tel. (55)5685 27 02
fsjcoyoacan@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Independencia Nacional, 915
ITÁ —Paraguay— Tel. 224 632 633
comunidaditafsj@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Chile 3776
12800 Montevideo —Uruguay— Tel. (2) 314 28 51
fsjcerro@hotmail.com

Daugthers of Saint Joseph
8986 Foggy Lopp
78045 Laredo Texas - U.S.A.
laredotexasfsj@yahoo.com

NAZARÉ, DESAFIO DE VIDA

Gráficas Cofás, S. A. 
Juan de la Cierva, 58. 28936 Móstoles (Madrid) Depósito legal: B. 47.605-1978

Lembramos que seus dados foram incorporados ao sistema de tratamento de Filhas de San Jose, e que, contanto que os requisitos 
exigidos pelos regulamentos sejam cumpridos, você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, limitação, portabilidade e oposição, 
nos termos estabelecidos na legislação vigente sobre proteção de dados, direcionando seu pedido para C/ General Asensio Cabanillas, 
nº 18, Madri, ou via e-mail pastoral@hijasdesanjose.org.
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“Estes são tempos difíceis.
são tempos de prova e desafio,

porém são também tempos de oportunidade.
e frente ao desafio e à oportunidade,

nós sabemos aonde REcorrer:
Tu tens palavras de vida eterna,

e nós cremos e sabemos
que Tu és o santo de Deus”.

Pedro Arrupe, s.j.

FILHAS DE SÃO JOSÉ

pastoral@hijasdesanjose.org  
www.hijasdesanjose.org
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