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boas vindas

POR MATILDE RAPOSO

OLÁ! ESTÁ AÍ ALGUÉM?

Consigo sentir as tuas mãos… frias. 
Consigo ouvir a tua respiração… incerta… 
Mas quem és tu? E onde anda o teu… 
Ah! Agora sim, consigo ver-te! Não há 
nada como o olhar de um equipista… 
Que saudades que eu tenho! Quer ande 
mais desperto ou mais perdido, quer se 
encontre num milhão de projetos ou se 
detenha, cansado, num ecrã escurecido.

UM OLHAR EQUIPISTA SABE O 
QUE QUER: O CÉU.

Quer chegar “ao alto”! Sabe que o 
caminho tem sentido e que, cada passo 
com Nossa Senhora é protegido.

Se calhar nunca me viste. Sou a Matilde, 
a nova responsável Nacional das EJNS! 
Aqui, estou a escrever pela primeira vez 
estas palavras numa Partilha. Confesso 
que é um momento especial. Cresci a 
ver estes jornais chegar a minha casa 
cheios de imagens e histórias de vidas 
transformadas por Cristo. Lembro-
me da alegria, da força e da vontade 
de crescer que ganhei ao ler aquelas 
páginas. É com muito orgulho que hoje 
faço parte desta história, contigo nela. 

 

SIM, TU! Quis Deus que as nossas 
vidas se cruzassem agora neste 
Movimento, que fizéssemos caminho 

juntos. VENS? Mal posso esperar por te 
conhecer melhor e assistir às maravilhas 
que Ele vai fazer na tua vida...

A banda sonora que nos acompanhará 
este ano terá um tom de amor que 

exclama: “JOVEM, EU TE DIGO, 
LEVANTA-TE!”.

Sabes uma coisa? Sou Enfermeira num 
centro cirúrgico e todos os dias levanto 
pessoas. Devo dizer que nem sempre 
é uma tarefa fácil…  Às vezes a vontade 
é pouca (e os quilos são muitos!) para 
dar aqueles primeiros passos depois de 
uma operação. Não quer dizer que as 
pessoas se tenham esquecido de andar, 
mas há algo de novo nelas que requer 
todo o cuidado. 

Assim, também tu podes escolher entrar 
no bloco de Deus e sair transformado. 

PODES MUDAR DE VIDA AGORA! 
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Foi-nos dada essa graça extraordinária: 
a do recomeço. Como responsável, 
prometo ajudar no teu levante. Estarei 
por perto, atenta, para que te ergas 
uma pessoa nova! Quero ir contigo e 
com todos os três mil deste país!

ESTÁ NA ALTURA DE PROMOVER 
O CONTÁGIO DE CRISTO, 
AUMENTARMOS OS CASOS 
DE CONVERSÃO E CRIARMOS 
UNIDADE DE GRUPO! ESTÁ NA 
HORA DE PARTIRMOS…

Partir para boas reuniões de equipa, 
sendo fiéis e verdadeiros, a quem Ele 
escolheu colocar à volta da mesma 
mesa. Partir para as atividades do 
Movimento, preparadas com tanto 
empenho, para outros acolhermos e com 
eles nos fortalecermos. Partir com Nossa 
Senhora neste caminho de Advento, de 
esperança! Partir apressadamente para 
rezar o Magnificat, louvando com alegria
tudo o que somos e temos, todo o amor 
que nos envolve. Só assim chegaremos 
prontos e cheios de emoção às JMJ 2023!

Querido amigo, não importa o que viste 
e viveste nestes últimos meses. Este é um 
tempo novo!

Tempo de reencontro, de reconstrução, 
de acender o coração.

AFINAL, ESTAMOS VIVOS OU 
NÃO? Eu estou! E tu? Estás aí ainda? 
Do que é que estás à espera?

Não percas mais tempo. Bom caminho! 
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editorial
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Muito se pensou até que 
esta Partilha + ganhasse 
forma. Vários sins, alguns 
não, mas fez-se o que Deus 
queria que se fizesse para 
que a primeira edição 
deste novo secretariado 
chegasse a todos vocês 
que nos estão a ler.
Esta é uma Partilha 
que reúne Fátima e a 
Vida. Passa não só pela 
peregrinação à capital 
das EJNS que ocorreu em 
outubro, como também 
por uma crítica a um 
filme que a tantos de 
vocês despertou interesse. 
E porque defendemos a 
vida, mais do que nunca, é 
importante reconhecermos 
que somos cristãos pela 
Vida, em todas as suas 
fases, trazendo-vos um 
testemunho comovente 
que prova o amor e a 
devoção que se tem 
à nossa querida Mãe. 
Estreamos, ainda, uma 
nova rubrica Tuguistas 
Pelo Mundo (Tugas+ 
Equipistas), que conta 
histórias de equipistas 
portugueses espalhados 
pelo mundo. E mesmo por 
falar em mundo, claro, que 

o Encontro Internacional 
não podia ficar de lado.
Esta é uma Partilha repleta 
de emoções, com vários 
tipos de escrita, desafios 
e pontos importantes que 
devemos todos refletir. 
Esta é uma Partilha que 
não teria sido possível sem 
a ajuda da responsável 
nacional, Matilde Raposo, 
e a sua cabeça sempre 
atenta a tudo, sem o 
trabalho dedicado da 
Catarina Rio, que se 
ofereceu para tratar do 
design, e ainda de quatro 
queridos equipistas que 
ajudaram nas transcrições.
Muitas surpresas vêm 
aí nesta revista que vai 
mudar, por completo, o 
seu formato. Mais do que 
nunca, vão ter de partilhar 
a Partilha. Foi um desafio 
que com enorme gosto 
dirigi e que continuarei a 
dirigir nos próximos dois 
anos. Dirigir… bem! Quem 
dirige é Ele e nós somos 
apenas as mãos que 
escrevem no teclado. Que 
se faça sempre a vontade 
de Deus nesta Partilha. 

#PARTILHAAPARTILHA
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secretariado

NACIONAL

secretariado
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NACIONAL LISBOA

secretariado
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secretariado

PORTO CASCAIS

secretariado
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CASCAIS

secretariado
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secretariado

SANTARÉM
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ESPIRITUALIDADE COMUNICAÇÃO
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FICHEIROS

CASALASSISTENTE
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BRAÇO DIREITO
E TESOURARIA

EQUIPAS E
PILOTAGENS
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TORRES VEDRAS
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ESPIRITUAL

EQUIPAS E
PILOTAGENS
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secretariado

ÉVORA

secretariado
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ÉVORA EXPANSÃO NORTE

secretariado

ESPIRITUALIDADECOMUNICAÇÃO

RESPONSÁVELCASAL

ASSISTENTE
ESPIRITUAL

RESPONSÁVEL 
ACOMP. VISEU

RESPONSÁVEL 
ACOMP. AVEIRO

FICHEIROS
E TESOURARIA

ATIV. ANGARIAÇÃO
FUNDOS
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ESPIRITUALIDADE

RESPONSÁVEL

COMUNICAÇÃO
E ANG. FUNDOS

CASALASSISTENTE
ESPIRITUAL

RESPONSÁVEL 
ACOMP. ALGARVE

RESPONSÁVEL 
ACOMP. AÇORES

ACOMP. CALDAS, 
ALFAZEIRÃO E LEIRIA  

FICHEIROS E
TESOURARIA

RESPONSÁVEL 
ACOMP. ERICEIRA

RESPONSÁVEL 
ACOMP. BEJA

RESPONSÁVEL 
ACOMP. SETÚBAL

RESPONSÁVEL 
ACOMP. COIMBRA

secretariado

EXPANSÃO CENTRO E SUL
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EXPANSÃO CENTRO E SUL

OBRIGADO MÃE CLEMENTE, 
PORTUGAL EM TI CONFIA,

SEGUIREMOS PARA A FRENTE E 
CANTAMOS COM EUFORIA:

AO ALTO EQUIPAS
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NÃO HÁ OUTRO 
DEUS!

peregrinaÇÃo

FÁTIMA, OUTUBRO’21

NATUREZA+SILENCIO=CONTEMPLAÇÃO

Olá, Equipista!

Eu sou a Catarina, tenho 
23 e sou das Equipas do 
Porto. Estive na equipa 
da Espiritualidade da 
Peregrinação de Outubro 
com a Bea e com o 
João. Quando recebi este 
convite quis logo dizer que 
sim e estou muito grata 
por esta oportunidade! 
Vou contar-te como foi 
a peregrinação, qual 
era o tema e partilhar 
os maiores desafios 
desta responsabilidade 
juntamente com a Bea e 
o João.

“UMA VIAGEM ATÉ 
UM LUGAR SANTO, 

POR DEVOÇÃO, 
COM O OBJETIVO 

DE REFLETIR, ESTAR 
EM SILÊNCIO E 

ESCUTAR DEUS NA 
ORAÇÃO”

Se nunca fizeste uma 
peregrinação, ou nem 
sabes o que é, então vou 
explicar o que é para mim: 
uma viagem, neste caso 
a pé, até um lugar santo, 
neste caso Fátima, por 
devoção, com o objetivo 
de refletir, estar em silêncio 
e escutar Deus na oração. 
Cada peregrino caminha 
por motivos diferentes e 
expectativas de voltar com 
algo novo para a sua vida. 
Tomamos a decisão de 
deixar o conforto de nossa 
casa, desligarmo-nos das 
preocupações habituais 
da vida e aproveitar este 
tempo para focar no 
essencial. 

O tema da peregrinação 
foi “Não há outro Deus” 
e baseava-se na 
passagem do Livro dos 
Reis (2 Reis 5) sobre a 
história de Naaman, um 
comandante sírio que 
era leproso e foi curado 
confiando no profeta 
através de um caminho 
de conversão. Nestes dias 
fomos reconhecendo 

as nossas fragilidades, 
percebendo como é que 
o mundo nos atrai com 
coisas diferentes das de 
Deus e como podemos 
voltar a confiar que só 
Deus nos salva.

NÃO HÁ OUTRO 
DEUS!

Também nós, na equipa 
de espiritualidade, fizemos 
este caminho tanto ao 
longo da preparação 
como da peregrinação 
e fomos sentindo a 
necessidade da conversão 
diária. O caminho da 
peregrinação, com 
momentos fáceis e difíceis, 
subidas e descidas, a 
cantar ou em silêncio, 
faz-nos lembrar a nossa 
vida. Não caminhamos 
sozinhos, Jesus e Maria 
peregrinam connosco!
Ao explorarmos o tema, 
fomos falando sobre 
reconhecermos o impacto 
que o nosso testemunho 
de vida pode ter na vida 
dos que nos são mais 
próximos e à medida 
que avançávamos na 

^
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preparação fomos 
descobrindo a forma 
particular como cada um 
estava a interpretar e rezar 
o tema, refletindo sobre a 
nossa própria vida.
Tendo participado na 
Peregrinação a Santiago 
de Compostela das 
EJNS, em Julho deste 
ano, apercebi-me da 
importância que o tempo 
de silêncio para oração 
e reflexão pessoal tinha 
para mim. Por isso, 
quero partilhar contigo a 
experiência maravilhosa 
que é caminhar em 
silêncio na Natureza, 
contemplando a Criação 
e o Criador. Tomamos 
consciência da nossa 
pequenez e dos nossos 
limites e aprendemos a 
confiar mais em Deus. Para 
mim foi uma experiência 
transformadora que me 
ajudou a olhar para a 
minha vida de uma nova 
forma, aprendendo a 
tomar melhores decisões 
e confiando no caminho 
de Deus.
Em geral, as 
peregrinações ajudam-
nos a abrandar o ritmo, 
(re)conectarmo-nos com 
o mundo, aprofundar a fé 
e a compreender o papel 
central de Jesus na nossa 
vida. Por isso, queríamos 
tanto que nestes dias 
todos os peregrinos 
tivessem a mesma 

OPORTUNIDADE DE 
REDESCOBRIR A SUA 
FÉ

Falando agora sobre 
os maiores desafios de 
pertencer à equipa da 
espiritualidade:

Bea  (18 anos, Setor Cascais) 
– «Acho que uma das 
nossas responsabilidades 
mais desafiantes (e, diga-
se, meio assustadoras) 
durante a peregrinação 
era a exposição dos temas. 
Chegar com toda a nossa 
pequenez à frente de 
um grupo de peregrinos, 
e falar sobre um tema 
complexo partilhando 
reflexões nossas, não 
era a coisa mais leve 
de sempre! Primeiro, 
porque não compreendia 
de que forma é que o 
que eu tinha para dizer 
sobre certo assunto 
podia ajudar alguém 
no aprofundamento da 
sua fé, e depois, porque 

quando olhava para 
quem tinha à frente via 
pessoas cheias de Jesus e 
não me parecia possível 
acrescentar-lhes nada. 
Apercebi-me mais tarde, 
com as partilhas que 
fomos fazendo em grupos 
e com as conversas que 
fui tendo, que por vezes 
as coisas que parecem 
ser mais irrelevantes para 
quem as diz podem ser 
muito relevantes para 
quem as ouve. E que bom 
que assim é!»

João (18 anos, Setor 
Santarém) – «Na minha 
experiência, creio que a 
minha maior dificuldade 
foi a de querer estar ao 
nível das espiritualidades 
das peregrinações 
anteriores. Muitas vezes, 
quando assumimos este 
tipo de desafio, temos 
tendência a comparar o 
nosso trabalho com o que 
foi feito anteriormente. 

FÉFÉ
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No meu caso, foi ainda 
mais sentido, uma vez 
que posso reconhecer 
que grande parte da 
minha espiritualidade e 
da minha vida na igreja 
cresceu a partir daqui, das 
peregrinações das EJNS.
Assim, com uma enorme 
responsabilidade, sentia 
ainda mais a necessidade 
de chegar a cada jovem 
e tentar dar o máximo 
de mim a cada um dos 
peregrinos que embarcou 
connosco nesta viagem 
e tentar tocá-los, como 
já teriam feito comigo no 
passado.
Este foi, sem dúvida, um 
dos maiores desafios 
que encontrei no meu 
caminho, mas tenho a 
certeza de que todo o meu 
esforço foi recompensado, 
dizer que “SIM” nunca me 
fez tanto sentido.

OBRIGADO 
PEREGRINOS 
E OBRIGADO 

EQUIPAS.»

Para concluir, quero pedir 
que te relembres da razão 
que te levou a fazer esta 
ou outra peregrinação e 
relembres o que trouxeste 
para a tua vida. Renova 
hoje esse propósito, 
desafio ou compromisso 
que fizeste. Tenta voltar a 
trazê-lo para a tua vida! 
De uma forma ou de outra, 
o que nos impulsionou 
para este caminho foi a 
vontade de estarmos mais 
próximos e de encontrar 
e ser o que Deus sonhou 
para nós desde o início. 
Por isso, passamos a 
olhar a vida com novos 
olhos e deixamo-nos 
surpreender com os 
milagres do dia-a-dia. 
Agora caminhamos 
juntos na vida, a 
peregrinação não 
acabou em Fátima. O 
verdadeiro caminho é 
o de todos os dias da 
nossa vida para o Céu.
Quero aproveitar para 
agradecer a cada 

um dos membros da 
equipa de organização 
da peregrinação, gostei 
muito desta experiência 
e estou muito feliz por 
ter dito SIM! Foi incrível 
conhecer cada um dos 
peregrinos e as suas 
histórias, fazer novos 
amigos e rever amigos 
antigos, partilhando a 
nossa vida peregrinando!

ESPERAMOS POR TI 
NA PEREGRINAÇÃO 

DE MAIO!

Catarina Rio 

Com a colaboração:
Beatriz Castro
João Mendes
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peregrinaÇÃo
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cinema

POR MADALENA FONTOURA

A HISTORIA DE UM MILAGRE´

É uma co-produção de 2020, entre os 
Estados Unidos, Itália e Portugal, tem 
realização do italiano Marco Pontecorvo 
e apresenta um elenco de peso, de que 
se destaca o extraordinário papel de 
Lúcia Moniz como Maria Rosa Santos, 
Mãe da pastorinha Lúcia.

BASEADO NAS MEMÓRIAS DA 
IRMÃ LÚCIA, O FILME CONTA 
OS FACTOS, RETRATA OS 
PROTAGONISTAS E DESCREVE 
O AMBIENTE, DE FORMA 
FIDEDIGNA E COMOVENTE.

Vamos, com os pastorinhos, das casas 
pobres de Aljustrel até à Cova da Iria, 
pelos campos da Serra d’Aire, atrás das 
ovelhas. Tudo é genuíno, das paisagens 
aos cenários, do guarda-roupa às 
personagens.
Os acontecimentos são o centro deste 
filme, que segue o testemunho das 
crianças, fazendo-nos viver o seu 
espanto, a perplexidade da aldeia, 
a preocupação dos pais, a oposição 
do poder e a prudência da Igreja. As 
aparições de maio e junho seguem 
de perto uma boa parte dos diálogos 
que conhecemos. As visões de julho 
– o chamado segredo de Fátima – 
são filmadas com uma força incrível. 
Acompanhamos a prisão das crianças 
em Ourém no mês de agosto. E, por fim, 

outubro, com a multidão, o temporal, o 
milagre do sol e a última mensagem de 
Nossa Senhora.
Os protagonistas são outro aspeto de 
valor neste filme. Os pastorinhos estão 
muito bem retratados, quer pela escolha 
dos jovens atores, quer pela mão sábia 
que os dirigiu.

A JACINTA É INOCENTE E VIVAZ, 
O FRANCISCO É DISCRETO 
E REFLEXIVO, A LÚCIA A 
LÚCIA SUPERA A IDADE E 
A DIFICULDADE COM UMA 
MISTURA DE FRAGILIDADE E 
FORÇA.

As famílias são gente da terra, pobre e 
simples. O enredo decorre em torno da 
casa da Lúcia, com um pai carinhoso 
e hesitante e uma mãe decidida e 
angustiada, ambos sempre presentes, 
refletindo a perplexidade adulta diante 
da grandeza dos factos contados por 
aquelas três crianças. Nossa Senhora é 
uma escolha ousada. Vem pelo chão, não 
sobre a carrasqueira, tem feições fortes, 
tem cabelos muito escuros, a contrastar 
com uma pele muito branca, e feições 
fortes, nada parecidas com a imagem 
da Capelinha que hoje veneramos e 
nos é tão familiar. Fala com suavidade e 
doçura, acaba por vencer a estranheza 
inicial.
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Algumas liberdades narrativas 
afastam-se um pouco dos factos reais. 
A intimidação do Administrador do 
Conselho, os interrogatórios e a prisão 
em Ourém são contados com uma 
contenção muito menos hostil do que 
a realidade. Bem como os rigores da 
mãe da Lúcia e as dúvidas do pároco. 
Tudo é mais leve e menos hostil do que 
os factos reais. Pelo contrário, há uma 
personagem criada pelo guião do filme, 
um bispo, sisudo e duro, que interroga as 
crianças, com aspereza, e vira as costas 
à oração do povo, deixando a ideia de 
uma cristandade órfã, onde só se pode 
contar com os mais próximos. Ainda, 
no episódio do sacrifício com a corda 
à cintura, a penitência aparece como 
um impulso de aflição da Lúcia, solitário 
e quase desesperado, e não como 
aconteceu, num ato de amor, partilhado 
entre os três.
Mas há sobretudo uma questão que nos 
interpela. Os relatos da época aprecem 
como recordação da Irmã Lúcia, num 
diálogo, no locutório do Carmelo de 
Coimbra, com um escritor que é crítico 
da atitude crente. As cenas deste diálogo 
intercalam com a narrativa do que 
aconteceu em 1917. O escritor provoca 
a Irmã Lúcia com perguntas que 
refletem bem a cultura contemporânea, 
marcada pela subjetividade, pela 
suspeita em relação à transcendência 
e pela insubmissão à verdade. A atriz 

Sónia Braga é uma Irmã Lúcia rígida, 
intelectual e incapaz de uma resposta à 
altura daquelas perguntas.

FALTA A VERDADEIRA 
CARMELITA PASTORINHA, 
NA SUA DESARMANTE 
SIMPLICIDADE E FASCINANTE 
SABEDORIA, JOVIAL ALEGRIA E 
FÉ INQUEBRANTÁVEL.

E assim, num certo sentido, é como se o 
mundo passasse ao lado de Fátima.

Não fosse um dos momentos mais 
emocionantes da narrativa de 1917, 
quando a Lúcia corre à Cova da Iria, em 
aflição pela agonia da mãe, gravemente 
doente, e lá faz um longo percurso de 
joelhos até ao local da aparição. A Tia 
Maria Rosa tem uma cura pronta e 
inesperada, diante da súplica da Lúcia, 
que, de vidente, se fez peregrina.

Ao ceticismo da mentalidade dominante, 
responde a súplica do povo peregrino, 
que reza e espera, celebra e confia, 
indiferente à batalha cultural, que 
desafia Deus, persegue a Igreja e 
despreza a fé. Antes e agora. Essa é 
a talvez a vitória da realidade e do 
filme Dando razão ao título: Fátima – a 
história de um milagre.
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caminhada pela vida

POR AFONSO VIRTUOSO

a EUTanaSIa MaTa

POR ISSO, CAMINHAMOS PELA VIDA!
´

Queridos amigos,

São tempos desafiantes 
aqueles que vivemos. Em 
temas tão fundamentais 
e basilares como o tema 
da vida é importante 
que saibamos bem com 
que “linhas nos cosemos”. 
São temas em que não 
deve haver, da nossa 
parte, espaço para 
hesitações titubeantes ou 
cedências convenientes e 
agradáveis.
A vida humana é sagrada, 
inestimável e não existe 
só em si e para si. Existe 
e ganha sentido na 
comunidade. Ao contrário 
do que muitas vezes nos 
procuram convencer, 
que “ninguém tem nada 
que ver com a minha 
vida”, todos temos que 
ver com a vida uns dos 
outros. A existência alheia 
e, principalmente, o seu 
sofrimento não nos pode 

ser indiferente. Como 
diz o Papa Francisco, os 
Homens não são ilhas. 
Para nós cristãos isto tem 
de ser, então, ainda mais 
evidente. O que sucede 
na vida do meu irmão 
é na minha vida que 
sucede. A decisão sobre o 
fim da vida do outro não 
me pode ser indiferente, 
principalmente quando 
esse fim pressupõe que 
seja a comunidade (que 
seja também eu) a matá-
lo! Uma sociedade que 
legisla como solução para 
o sofrimento humano a 
morte é uma comunidade 
que já está morta! 
É por isso que a questão 
da eutanásia se revela de 
fundamental importância 
para percebermos que 
sociedade queremos 
construir. A aprovação da 
eutanásia não é apenas 
uma derrota para quem 
não a considera uma 
solução; é antes, isso sim, 

uma derrota para todos. 
Numa sociedade em que 
não é cada um por si, em 
que o sofrimento de um é 
o sofrimento de todos, a 
eutanásia não é solução. A 
solução é cuidar e cuidar 
cada vez melhor.
A nós jovens impõe-se 
uma responsabilidade 
maior nesta matéria. 
Num país com uma 
população cada vez mais 
envelhecida, em que 
cada vez mais pessoas 
vivem sozinhas (e quanto 
sofrimento daí surge!), 
somos chamados a ser 
a geração que tem no 
combate à solidão dos 
mais idosos um dos seus 
principais desígnios. Não 
exigindo ao Estado menos 
do que aquilo que lhe é 
devido, mas também não 
nos demitindo daquele 
que é o nosso papel 
insubstituível. 
Para isso, outros tempos 
de luta pela defesa da 
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a EUTanaSIa MaTa

POR ISSO, CAMINHAMOS PELA VIDA!

CLARIFICAÇÃO MUITO 
IMPORTANTE:
Tanto a eutanásia, 
como a distanásia 
são inadmissíveis e 
actualmente proibidas 
em Portugal. E o que são, 
então, resumidamente, 
cada uma delas:

EUTANÁSIA – morte 
voluntariamente 
provocada por um terceiro, 
por ação ou omissão, em 
resposta a um pedido de 
uma pessoa.

DISTANÁSIA – adiamento, 
de forma artificial, da 
morte de um doente 
que se encontra em 
fase terminal com o 
recurso a tratamentos 
médicos considerados 
desproporcionados. 
Também conhecido como 
“obstinação terapêutica”. A 
prática da distanásia não é 
cuidar. É massacrar. É por 
isso condenável.

vida devem servir-nos 
de inspiração. Vimos 
a resposta que essas 
gerações pró-vida 
souberam dar, mesmo 
quando tinham acabado 
de ganhar referendos. 
Sabiam que isso não 
bastava, sabiam que 
tinham de fazer mais. Por 
isso, nasceram Pontos 
de Apoio à Vida, Ajudas 
de Berço, a Vida Norte 
e muitos outros. Foram 
gente que se aproximou 
do sofrimento onde 
ele existia e que tornou 
instituições como as que 
referi indispensáveis na 
dignificação da vida 
humana em tantas 
realidades. Foram uma 
geração que nos impele 
a arregaçarmos as 
mangas e a procurarmos 
ser a sociedade civil 
que cuida, procurando 
erradicar situações 
tipicamente favoráveis 
a possíveis pedidos de 
eutanásia. É também 
nisto que me parece que 
a nossa geração se tem 
de empenhar. A de exigir 
alguma coisa ao Estado, 
mas não tudo.

PORQUE MUITO 
ESTÁ NAS NOSSAS 
MÃOS.

Por outro lado, nós jovens, 
que (muito bem) tanta 
importância damos à 
proteção e preservação da 
casa comum, no combate 
às alterações climáticas, 

seríamos incoerentes e 
inconsequentes se não 
puséssemos essa mesma 
exigência naquilo que 
pedimos a quem nos 
governa relativamente 
ao cuidado prestado 
aos nossos concidadãos 
que mais sofrem. Não 
seria tolerável que 
admitíssemos que a 
preservação da vida 
humana exigisse de todos 
nós menos do que o 
esforço que colocamos na 
justa luta da proteção do 
meio ambiente. Mais uma 
vez digo e repito: uma 
comunidade que está 
morta (porque não cuida 
dos seus) não se pode 
salvar!

CUIDAR, CUIDAR 
E CUIDAR, É A 
PRIMEIRA E ÚNICA 
RESPOSTA DE AMOR 
QUE SALVA.

Foi, também, por tudo 
isto que no passado 
dia 23 de outubro, em 
10 cidades diferentes, 
caminhámos juntos pela 
vida e por uma sociedade 
em que se acompanha 
verdadeiramente a dor e 
o sofrimento. 
Aos que não puderam 
estar, saibam que fizeram 
falta; que cada vez que 
não podemos estar, 
fazemos falta. É que a 
vida é o nosso bem mais 
precioso e a sua defesa 
depende da nossa 

voz. Não nos podemos 
silenciar nem deixar que 
nos tentem silenciar.

PARA O ANO NÃO 
FALTES! FAZES 
FALTA. MUITA 
MESMO!

Um abraço,
Afonso Virtuoso
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MIZÉ E RICARDO

POR INÊS PORTILHO VISEU

entreviSta

Inês Portilho: Vou 
começar por agradecer 
a disponibilidade e o 
inequívoco sim que me 
deram de imediato e 
que dão constantemente 
às equipas e a todas as 
nossas ideias mesmo 
assim em cima da hora. 
E, para além disso, 
partilharem connosco 
uma vez mais esta história 
da vossa família. Eu queria 
começar por perguntar, 
em que medida é que 
a vossa fé vos ajudou 
quando receberam a 
notícia que a vossa bebé 
querida Pilar estava 
doente?

Mizé: Nós quando 
recebemos a notícia… 
É engraçado porque a 
minha médica, que já me 
tinha acompanhado na 
gravidez do Francisco, só 
ligava para transmitir as 
notícias menos boas e, 
portanto, nós estávamos 
no Algarve, tínhamos ido 
passar uns dias de férias 
no algarve e ela telefonou-
nos. Eu tinha acabado 
de fazer aqueles prévios 
das probabilidades das 
doenças, aqueles rastreios 
primeiros quando 
descobrimos que estamos 
grávidas. Lembro-me 
perfeitamente de… tenho 

um bocadinho a mania 
que sou intuitiva e lembro-
me de estarmos no 
Algarve e de ver o nome 
da médica escrito no 
telefone e de ter suspirado 
algumas vezes, porque 
tinha alguma sensação no 
coração de que a notícia 
que ela iria dar no outro 
lado não seria aquela que 
nós esperávamos. Então 
ela, a minha médica, 
ligou e disse-me que tinha 
acabado de receber o 
resultado das análises e 
havia uma enormíssima 
probabilidade, que era 1 
em 7…

A Mizé e o Ricardo são um casal do setor do 
Porto. Juntos evidenciam inúmeras virtudes: 
o que mais resplandece é, decerto, o amor 
e a alegria.
São um exemplo fenomenal de família 
e especialmente de fé, como revelam 
através do testemunho de vida da bela 
Maria do Pilar e do colo que receberam e 
recebem da Nossa Senhora.
São um permanente SIM.

´
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Ricardo: 1 em 7…
M: 1 em 7 o que é 
engraçado é: o 7 é muito 
bíblico, o que me marcou 
desde logo, até porque 
faço anos no dia 17. Gosto 
muito do número 7! É 
assim um número bonito 
e lembro-me dela ter 
dito assim com ar grave 
e sério que havia uma 
probabilidade de 1 em 7 
da Pilar ter trissomia 18. 
Bem... primeiro, trissomia é 
sempre assim pronto um… 
todas estas doenças são 
sinais de um cromossoma 
a mais e sempre achei 
que estes cromossomas 
eram especiais, porque 
nós tínhamos um afilhado 
que tem trissomia 21. Para 
dizer que quando ela 
disse trissomia 18 foi um 
bocadinho assustador, 
porque trissomia 21 nós 
conhecíamos, aliás porque 
tínhamos um afilhado com 
trissomia 21. Trissomia 18 
eu não fazia ideia do que 
era… depois de desligar o 
telefone e de dar a notícia 
ao Ricardo, lembro-me de 
ter ficado muito marcado 
por: primeiro, ser 1 em 7, 
que ainda assim havia 6 
probabilidades de não ser. 
Acho que havia uma parte 
de mim que se agarrou a 
este 6 com uma convicção 
muito profunda de que a 
pilar seria o sétimo. Não 
vos sei dizer porquê. Foi 
aquela busca na internet 

do que é que é a trissomia 
18, as palavras que mais 
fomos ouvindo ao longo 
da gravidez é que é uma 
doença incompatível com 
a vida, o que quer que 
isto signifique. Portanto, 
primeiro impacto mentiria 
se não dissesse que é de 
uma enorme desolação 
de uma enorme tristeza 
para nós, que já tinha 
estado grávida do 
Francisco, já tinha tido 
um aborto espontâneo 
logo no início, mas esta 
filha era uma filha muito 
desejada. Eu sempre 
desejei ter 3 filhos e 
acabei por os ter de uma 
boa forma, mas dizer que 
quando se recebe uma 
notícia destas há sempre 
primeiros dois sentimentos 
muito dispares: a enorme 
esperança de me agarrar 
aos 6 e a enorme 
desolação de ser o sétimo. 
Mas é muito engraçado, 
porque acho que só se 
pode justificar mesmo pela 
fé, porque pesa, embora 
ter a total consciência 
(quase certeza) de que 
a Pilar era o 7. E era «nós 
tomamos a decisão 
de “não há certezas, é 
uma probabilidade”» 
– a nossa vida é feita 
de probabilidades, não 
é?! É mesmo feita de 
probabilidades! E nós, às 
vezes, tomarmos uma 
decisão num sentido pode 

implicar tantas alterações 
que, primeiro, a nossa 
sensação foi «viemos 
passar estas férias em 
família e vai ser em família 
que as vamos viver, com 
alegria e com confiança». 
E conseguiram ser umas 
boas ferias. Eu acho que, 
embora termos sempre 
este peso, ou seja, que 
por mais que as coisas 
tenham sido encaradas 
com esperança, aquele 
primeiro impacto é muito 
forte, muito forte! Mais do 
que a fé ou tanto como a 
fé é de ter a certeza de 
que Deus nos leva ao colo 
nestes momentos. Porque 
só assim a força sai. Acho 
que é só essa certeza de 
que, nesse momento, não 
estamos sozinhos e que, 
para o que quer que seja, 
Deus está ali connosco.

I: De que maneira é que 
durante esse processo 
foram sentindo e vivendo 
esse colo da Nossa 
Senhora, abraço de Jesus? 
Houve alguma situação 
mais concreta ao longo do 
processo em que sentiram 
isso?
R: Há sempre o primeiro 
momento em que o 
chão desaparece. O 
intimamente ter quase 
inconscientemente a 
certeza, a perceção de que 
será o 7. É um caminho a 
trilhar e vai-se escolhendo, 
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vai-se discernindo, e vai-
se caminhando. Nessa 
caminhada, quando 
fomos um dia a Fátima 
e fomos os 3, já com 
o Francisco, ou os 4, 
digamos assim, lembro-
me de termos ido lá 
também ao Santuário e 
de sentirmos a perceção 
da presença, do consolo 
de Maria. Gosto muito da 
Basílica Nova, porque é 
aquela imagem de Maria: 
a imagem de Maria toda 
branca que de momentos 
passa despercebida. Acho 
que a primeira vez que lá 
entrei não me apercebi 
logo da imagem. Acho 
que é mesmo o símbolo 
de Maria presente, que 
não se faz anunciar, 
mas está ali ao lado… 
Sentimos muito o conforto 
da Mãe, de algum modo, 
de quem também passou 
por um momento muito 
humanamente difícil. Aí 
sentimo-nos amparados 
e acolhidos por Maria.

M: Há uma passagem da 
escritura que sempre me 
disse muito, que é «vereis 
o rosto do meu filho» 
que é uma expressão 
que não sei de onde é 
mas é uma expressão 
que eu ia ouvindo e 
estes processos são 
processos muito difíceis 
pelo processo em si, mas 
acima de tudo é por um 
processo de enormíssima 

incerteza. Enfim, eu 
era acompanhada 
semanalmente e havia 
alturas em que a médica 
dizia «o coração da Pilar 
está muito fraquinho, têm 
de se preparar» e depois 
na semana a seguir o 
coração explodia. Era 
sempre assim, era mesmo 
assim. Na semana seguinte 
ela punha uma ecografia 
e parecia o coração que 
era… isto é sempre, além 
do processo, tem sempre 
estes momentos «agora 
preparem-se», não é? E 
de repente na semana 
seguinte parecia que 
vinha uma luz e o facto é 
que a Pilar nasceu com 
42 semanas. Eu lembro-
me… eu sempre pedi a 
Deus que queria ver a 
minha filha. Porque nós 
carregamos um filho 9 
meses e imaginamos 
como é que ela é em todos 
os aspetos: físico, de feitio… 
e eu sempre pedi a Deus, 
mas era um pedido que 
só quando se concretizou 
é que tive consciência de 
o ter feito. E vinha muito à 
frase desta frase do rosto 
de Deus, o rosto de Jesus, 
que é uma frase que me 
assaltava de vez em 
quando. Eu tinha a certeza 
absoluta… acho que 
essa foi a minha enorme 
consolação durante a 
gravidez, porque sempre 
que eu via a médica e ela 
dizia «pronto... o coração 

está mais fraquinho», eu 
tinha a certeza absoluta 
de que a Pilar ia nascer, 
verdadeiramente. Sempre 
tive no meu coração essa 
certeza e acho que foi 
muito uma certeza de 
Nossa Senhora de dizer 

«TU VAIS DAR COLO À 
TUA FILHA E DEPOIS 
VAIS-MA DAR PARA 
O MEU COLO», porque 
a imagem que eu tenho 
mais bonita de todos 
estes 9 meses de Graça foi 
depois da Pilar ter nascido. 
Nasceu a 8 de fevereiro, 
eu fui com a minha mãe e 
com a madrinha da Pilar 
a Fátima a 13 de maio 
e estava uma multidão 
enorme.

R: Foi quando o papá veio 
cá!

M: Foi quando o papá veio 
cá! Estava uma multidão 
enorme e eu tenho medo 
de multidões! Estava no 
caminho, a sentir-me super 
apertada… eu fiquei muito 
debilitada fisicamente 
depois da Pilar nascer e 
lembro-me perfeitamente 
que de repente, estava 
no meio da multidão e 
vieram uns seguranças 
e afastam as pessoas e 
eu fiquei sem ninguém 
à frente. Dividiram e 
fizeram um corredor à 
minha frente. Eu fiquei na 
primeira fila. E lembro-
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me perfeitamente… isto 
é uma imagem que me 
consola todos os dias 
quando eu penso na 
Pilar, que quando passou 
a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima à 
minha frente, eu dou-vos 
a minha palavra de honra 
que eu vi a minha filha no 
colo da Nossa Senhora. 
Mas vi… se eu soubesse 
desenhar conseguia 
descrever e senti muito 
a voz de Maria a dizer 
“não te apoquentes, que 
eu levá-la-ei sempre ao 
colo”. Isto para uma mãe… 
eu lembro-me quando 
o Francisco tinha 8 ou 9 
meses eu tive que ir aos 
EUA e para uma mãe 
não dar colo ao filho é… é 
aquilo que podemos não 
saber fazer mais nada, 
mas dar colo sabemos dar. 
E era aquilo que eu depois 
sentia mais falta «o meu 
bebé, pequenina, quem 
é que te vai dar colo?». E 
pronto! Vi mesmo a Pilar 
no colo de Nossa Senhora 
e tive uma certeza, 
mesmo nas lágrimas que 
agora podem cair. Dou-
vos a minha palavra: não 
são lagrimas de tristeza! 
O que é que uma mãe 
pode querer mais para 
o seu filho do que estar 
na proteção de Nossa 
Senhora? É de emoção, 
são lágrimas de emoção. 
De ter tido também este 
privilégio, deste milagre 

na vida. De ter tido uma 
filha lindíssima – a Pilar 
era muito bonita, mesmo 
muito, muito bonita – e de 
achar que eu não a posso 
ter ao colo, mas acho que 
não a podia ter entregue 
a melhor colo. Só pode 
ser sinal de consolação 
de Deus, só pode ser sinal 
de que Deus… porque 
nestes processos às vezes 
perguntamos «o que é 
que eu fiz de mal? Não 
cuidei suficientemente de 
mim?» Sei lá! Uma culpa 
enorme para nós que 
carregamos um filho… eu 
lembro-me dos cuidados 
que tinha com o Francisco 
– não bebia café, não 
bebia coca-cola… «o que 
é que eu fiz de mal?» 
passa pela cabeça; é 
impossível não passar! 
É mentira dizer que não 
passa, no meu caso. Acho 
que Nossa Senhora me 
disse «não fizeste nada 
de mal; a vida é assim… 
a vida é feita de entregas, 
de ganhos e de perdas, é 
assim!». 

I: Alguma vez, ao 
longo também desses 
momentos, vocês 
questionaram-se do 
porquê, certo? Uma vez 
a Mizé disse-nos numa 
reunião e eu nunca mais 
me esqueço: «Nós não 
devemos perguntar o 
“Porquê?”, mas sim o 
“Para quê?”. 

Gostava que partilhassem 
connosco como é que 
conseguiram passar 
dessa culpa, desse 
questionamento do 
“Porquê” para o “Para 
quê”.

M: O Padre Vasco diz essa 
frase e o Padre Vasco 
ensinou-me isso: «não 
perguntes o “Porquê”, mas 
“Para quê”»
Eu não tenho dúvida de 
que, no meu caso, sem 
falar como casal, são 
perdas difíceis. Como 
pessoa, eu acho que sou 
uma pessoa diferente. 
Eu mudei imenso 
depois da Pilar. Em 
coisas verdadeiramente 
estruturais... Senti que 
sou uma pessoa mais 
forte. Quando se vive 
uma radicalidade de 
uma perda tão violenta, 
acho que há aqui 
dois caminhos: ou nos 
deixamos ir com ela, e eu 
tive essa tentação depois 
da Pilar nascer. Tive 
uma infeção e fui para o 
hospital e lembro-me de 
um médico me dizer «Não 
é suposto tu ires também», 
que é uma tentação! Nós 
nos deixarmos entregar à 
dor, não é?
Eu acho que, quando nós 
temos estas radicalidades, 
temos sempre várias 
formas de agir – nenhuma 
certa nem nenhuma 
errada. Cada um tem de 
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encontrar. No meu caso, eu 
sinto que me transformei 
numa pessoa mais 
forte, mais resiliente em 
algumas coisas. Às vezes, 
penso nisto sinceramente; 
às vezes, sinto coisas que 
me acontessem na vida 
e penso: «epá, miúda! Tu 
passaste por aquilo: anda 
lá para a frente!» 
Portanto deu-me ímpeto. 
E deu-me ímpeto para 
eu viver a minha vida 
também pela minha filha 
e, por isso, é que estes 
momentos também são 
tão importantes, porque eu 
não quero que a memória 
da Pilar seja esquecida e, 
portanto, vivo por ela. Sem 
querer absorver isso, mas 
tenho esta obrigação. 
Obrigação mesmo de 
ser feliz. Mesmo que às 
vezes signifique romper 
com coisas, no sentido 
de sermos corajosos 
e de nos entregarmos 
verdadeiramente à 
felicidade. 
Tenho uma amiga minha 
que diz isto muitas vezes: 
«Eu todos os dias escolho 
ser feliz.» É uma escolha, 
é verdadeiramente 
uma escolha. Às vezes 
apetece-me escolher ser 
infeliz; às vezes apetece 
muito, mas não posso 
fazer isso, porque a Pilar 
não teve uma vida para 
viver e eu tenho. Eu por ela 
tenho de escolher ser feliz 
todos os dias, mesmo que 

isso signifique, de facto, às 
vezes, fazer mudanças! 
Mudanças muitas vezes 
enormes mesmo. 

I: Vou aproveitar e vou 
tentar passar também a 
palavra ao Ricardo. 

M: O tentar é maravilhoso. 
(risos)

I: A Mizé já foi falando 
de que se tornou mais 
forte e da sua mudança. 
Também gostava de 
perguntar ao Ricardo o 
que é que a pequena Pilar 
lhe ensinou e que continua 
a viver no dia a dia, para 
além dessa força.

R: Acho que nos torna, 
desde logo, mais atentos 
aos outros. Atentos às 
dores dos outros, aos 
problemas, sempre com 
imenso espaço para 
melhorar. 
Quando interagimos com 
alguém, a maior parte das 
vezes não conhecemos a 
história, não conhecemos 
as razões, o caminho de 
vida das pessoas, o que 
é que já passaram. Cada 
um tem as suas dores, as 
suas alegrias e as suas 
tristezas. No caso da 
Pilar, é uma alegria, mas 
também tem uma parte 
da saudade, da vida que 
não se vive, o que não 
se experimentou da vida. 
Está presente de outro 

modo. Mas pronto: há ali 
uma parte de saudade. 
E ter presente isso. De 
todos os outros, cada 
um tem as suas dores, 
as suas experiências de 
vida e estamos atentos ao 
sofrimento dos outros. 
São traços da Pilar. É 
isso, é prestar atenção 
ao outro. A importância 
de viver bem cada dia. E 
é, se calhar esse reforço 
da certeza de que o 
caminho que escolhemos 
é o caminho a trilhar, 
independentemente do 
que os outros dizem. 
E, de facto, ao longo 
dos 9 meses, ou das 42 
semanas, é um caminho 
que tem os seus desafios. 
Desde logo, a Trissomia 
18 não é incompatível 
com a vida, mas há uma 
elevada probabilidade 
de ser incompatível. Há 
casos de pessoas que 
ainda vivem bastantes 
anos, com diferentes 
níveis de autonomia. Mas 
de facto há uma taxa 
de mortalidade muito 
elevada no primeiro ano, 
dentro dos que chegam 
a nascer. E, portanto, 
ao longo desse período, 
há uma escolha que vai 
sendo feita e que vai sendo 
confirmada de ambos 
acolher esta bebé e amá-
la até a entregarmos a 
Deus.
Vamos ouvindo muitas 
vozes e muitas opiniões 

´
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de pessoas, com uma 
perspetiva contrária. 
Umas convictamente, 
outras inclusive com a 
preocupação de algum 
modo nos tirar alguma 
sensação de culpa, no 
caso de nós decidirmos 
termos abortado. É 
daqueles casos extremos 
que eu me lembro no 
liceu; às vezes, havia 
assim uns debates na sala 
e, quando se falava de 
aborto, eu estava para 
além daqueles casos 
limites que eu imaginava. 
Isto de escolher um rumo 
é tomar uma decisão 
e, independentemente 
do que se passa à volta, 
escolher um chão firme 
por onde caminhar. 

I: Relativamente a essa 
parte da interrupção 
da gravidez, algumas 
pessoas devem ter 
aconselhado a essa 
decisão. Nós gostávamos 
de saber quais foram as 
conversas que tiveram 
um com o outro, com a 
família, com Deus, para 
realmente darem o Sim à 
vida e o Sim à continuação 
desse estado de graça.

R: Acho que foram 
umas conversas a dois, 
conversas a três, com 
Deus. Com a família acho 
que progressivamente 
fomos largando a bomba, 
aos bocadinhos. É difícil, 

às vezes, perceber e é 
difícil suportar e apoiar na 
dor também que sentem, 
cada um por si – avós, por 
aí fora... Temos também 
amigos que apoiaram 
muito e o nosso médico, 
então, foi mesmo incrível 
ao ter dado todo o apoio 
que deu. Até ajudou a 
explicar uma vez ou outra 
(nós mais revoltados com 
um ou outro médico) e 
ele explicou isso: de que 
uns de facto têm essa 
convicção e outros têm 
a preocupação de tirar 
a carga que recai sobre 
os pais. Mas sim! É uma 
decisão que vai sendo 
ajudada pela presença de 
Maria, pelo tal apoio da 
família e dos amigos e é ir 
vivendo cada dia. 

M: Acho que há assim 
pessoas que foram muito 
importantes. O Padre 
Nuno, que foi o Padre 
que presidiu a celebração 
do nosso casamento, foi 
crucial. O Padre Nuno foi a 
primeira pessoa a saber; 
aliás, a primeira pessoa 
a saber foi o Vicente, era 
um grande amigo nosso 
que estava muito doente, 
estava em coma no 
hospital na CUF Porto e foi 
a primeira pessoa: saí da 
ecografia e fui falar com 
o Vicente. E até dizia à 
Maria, à mulher dele, que 
tinha a certeza absoluta 
de que ele tinha sorrido. 

Mas, o Padre Nuno foi 
a primeira pessoa que 
nós contámos, e o Padre 
Nuno foi absolutamente 
o colo de Deus, porque 
deu-nos aquilo que, para 
mim, Maria, Mizé, é o 
mais relevante em tudo na 
vida que é a liberdade. E 
ele deu-me liberdade de 
decidir. Ele disse-me: 

«EU ACOLHO-TE 
DECIDAS TU O QUE 
TU QUISERES.» 

Isto vindo de um sacerdote, 
que estava a sofrer 
connosco, a sofrer por nós, 
dar esta liberdade, achei 
de uma coragem, uma 
prova enorme, porque 
eu acho que Deus pede-
nos para fazer o que está 
certo, mas Deus não nos 
culpa por fazermos o que 
não está certo. Esta é a 
minha imagem de Deus. 
Ele quer que faça o que 
está certo, mas não me 
vai fustigar se eu fizer o 
que não está certo. 
E esta liberdade vinda 
da boca dele, depois de 
nos dar contactos, com 
médicos e com pais que 
passaram pela mesma 
situação do que nós, foi 
inacreditável!
Acho que ao Padre Nuno 
não tenho anos suficientes 
da minha vida para lhe 
agradecer, não tenho. 
Lembro-me como se 
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fosse hoje dele sentado 
no sofá da nossa antiga 
casa, no cantinho, e nós 
demos-lhe a notícia e 
ele enterrou no sofá, 
enterrou. E, de repente, 
perceber, primeiro, que 
não há problema em 
nós sofrermos, porque 
podemos cair naquela 
tentação, que é uma 
tentação, de eu tenho a 
força de Deus, portanto 
eu nunca sofro, porque 
tenho sempre o apoio 
de Deus, não é? E isto é 
uma tentação. E acho 
que o sofrer faz parte. 
Portanto ver a empatia do 
sofrimento dele connosco 
foi extraordinário. 
Apoiar os nossos pais 
como ele apoiou… Ele 
veio de Fátima para 
batizar a Pilar, ele veio 
de Fátima! Coitadinha! A 
Pilar demorou 38 horas 
a nascer, ele esteve 38 
horas à espera. Eu liguei 
-lhe a dizer «Padre Nuno, 
é agora!» E ele com a 
sua graça dizia «ai Maria 
só tu, o teu agora é tão 
demorado». a Pilar só 
nasceu 36 horas depois, 
e ele dizia que ia para 
Fátima e eu dizia que 
não podia, que ela tinha 
42 semanas, tinha de 
nascer! Foi uma presença 
na vida e na morte da 
Pilar, foi ele que a batizou 
e foi ele que celebrou o 
seu funeral. Ele esteve 

em todos os momentos. 
Como o Ricardo dizia, os 
nossos pais, os irmãos 
a viverem isto de forma 
diferente: uns a viverem 
isto a dizerem para nós 
não irmos com isto para 
a frente, não pela Pilar, 
mas por nós, para evitar 
o sofrimento, para evitar 
a dor.

R: A preocupação com 
o Francisco, por já haver 
um menino que também 
ia sofrer, que ia viver a 
situação, mas o padre 
Nuno de facto foi crucial 
ao longo de toda a 
caminhada.
M: Acho que foi mesmo.

I: A Mizé falou do Batismo 
da Pilar e eu gostava 
de saber como é que 
vocês descreveriam os 
momentos que tiveram 
com a Pilar.

M: Foi uma festa! (risos) 
Não sei o que vos posso 
dizer! O São João violou 
todas as regras porque só 
podia ter uma pessoa e de 
repente já nem sei quantas 
pessoas é que estavam 
no quarto. Ela nasceu às 
dez da noite. Ela chegou 
às dez da noite de dia 8 
e partiu no dia seguinte 
de madrugada. Portanto, 
até nisso a minha filha foi 
inteligente porque tem um 
dia para celebrar a vida 

e um dia para celebrar a 
morte. Foi muito inteligente 
da parte dela!

R: Entramos no hospital no 
dia 7, nasceu a 8 e morreu 
a 9. Mas sim: foi uma festa! 
Ela era muito bonita e 
muito rosadinha, a médica 
até ficou espantada. E 
foram umas horas ainda 
muito cheias: nossas, das 
avós, dos padrinhos. Há 
pouco falava da questão 
de uma das coisas de que 
a Pilar também desafia é 
a questão das escolhas, 
de ter presente o que é 
que é mais importante. 
Nós tínhamos consciência 
de que o mais provável 
era não aguentar muito 
tempo. Um bocadinho 
quase como aquela 
Chiara – uma italiana 
que tinha havido há uns 
tempos antes. Portanto 
havia alguns casos de 
bébes que nascem e 
vivem 15 minutos / meia 
hora. Por isso, nós não 
sabíamos o tempo 
que íamos ter. Havia a 
questão do Francisco que 
tinha dois anos e meio, 
não percebia bem o que 
se passava. À cautela 
pusemos sobre aviso uns 
amigos nossos se fosse 
preciso um berço, mas 
não quisemos preparar. O 
mais provável era de facto 
não viver muito tempo. 
Portanto, percebendo o 
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que era mais importante, 
escolhemos batizá-la, não 
temos dúvidas nenhumas 
de que está junto de Deus, 
mas porque seria o mais 
importante do símbolo da 
vida para nós: um gesto 
do símbolo da fé em 
Cristo. Foi mais por essa 
razão.
O batizado foi assim muito 
engraçado (engraçado 
com todo o devido 
respeito). Foi batizada com 
soro, portou-se muito bem 
e, não sei se já estou a dar 
um salto muito avançado 
na questão, mas depois 
esperou que ficasse só 
com os pais. As pessoas 
foram-se embora por 
volta da meia-noite. Aí já 
não havia mais folga para 
quebrar as regras e ela 
esperou ficar no colinho 
da mãe e silenciosamente 
partiu. 

M: Há assim uma história 
muito engraçada, não 
posso deixar de dizer. Isto 
para os médicos revelava 
quase insanidade. Eu 
fui sempre seguida na 
CUF mas acabamos por 
ter a Pilar no São João. 
Se a Pilar nascesse e 
sobrevivesse podia ter que 
ser operada ao coração 
e o São João é que tinha 
cardio torácica. Tinha uma 
médica extraordinária 
que nos acompanhou 
sempre, mas lembro de 

olhar, primeiro durante 
o parto, que foi parto 
normal ela de repente 
dizer: «Maria eu tenho 
que fazer cesariana» 
e eu agarra-lhe nas 
mãos a dizer que não! 
Porque eu tinha a certeza 
absoluta de que se fosse 
cesariana poderia não 
ver a Pilar porque depois 
tinham que me coser. E 
de repente no meio das 
gargalhadas (é verdade 
que houve imenso) o soro 
porque o Padre Nuno se 
tinha esquecido da água 
benta foi uma risota. E 
o olhar da médica de 
lágrimas nos olhos de 
alguma incredibilidade. 
Eu não me lembro nunca 
de nada e disto (tenho 
uma memória incrível). 
De repente, apareceram 
duas neonatalogistas, 
uma delas interna, 
coitadinha. Já estávamos 
sozinhos, já a Pilar estava 
com um suspiro e uma 
interna chorava. Caiam-
lhe as lágrimas e ela 
disse: «a Pilar salvou um 
bébe hoje!» Nós sabíamos 
que ela não podia doar 
órgãos, não percebíamos 
como assim ela salvou 
um bebé. Então quando 
a Pilar nasceu chamaram 
os neonatalogistas para 
a Pilar ser vista como 
normalmente se faz e 
estava um dia muito 
confuso no hospital – tudo 

a correr de um lado para 
o outro e o bebé ao nosso 
lado, o Pedro.
A mãe do bebé ao nosso 
lado entrou em trabalho 
de parto rapidíssimo e ele 
absorveu líquido e estava 
a morrer. E, portanto, se 
elas não tivessem sido 
chamadas para a Pilar 
e se nós não tivéssemos 
dispensado, porque não 
quisemos manobras de 
reanimação, também 
não foi preciso, mas elas 
não teriam chegado a 
tempo de entubar o bebé 
e ele podia ter morrido. Eu 
lembro-me perfeitamente 
a interna. Assim as 
lágrimas a caírem e eu 
acho que foi a Pilar, acho 
que foi a sua bebé. Assim 
com um ar. E isto é assim 
é forte, não é. Quer dizer, 
é mesmo muito forte. 
Sendo que eu acho que a 
Pilar ao longo da sua vida 
salvou imensas pessoas, 
no sentido de, aproximou 
imensas pessoas à oração. 
O Afonso Seixas, que eu 
não posso também deixar 
de lembrar, que criou um 
grupo de oração. Tivemos 
pessoas a rezar por nós, 
que eu não conhecia. A 
missa da Pilar, no dia 9 de 
fevereiro, ela nasceu num 
dia de sol e no dia 9 chovia 
que Deus a dar. Uma 
tempestade inacreditável, 
mas uma tempestade 
inacreditável. Lembro-me 
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da mãe de uma amiga minha chegar 
descabelada, coitadinha, porque lembro-
me perfeitamente, as pessoas apareciam 
todas molhadas na missa. 
E estavam pessoas na missa que eu 
nunca tinha visto na vida. Foram pessoas 
que rezaram por nós e eu acho isto 
super transformador e tenho a certeza 
de que houve pessoas (e o Afonso 
dizia-me isso) que ganharam fé, houve 
pessoas que duvidaram da fé e depois 
se aproximaram, teve um efeito numa 
vida. Como é que de facto isto não pode 
ser nosso? Como é que nós podemos 
tomar estas decisões do outro? O Ricardo 
diz muitas vezes esta frase, «muito viveu 
porque muito foi amado» – é simples, não 
sei se é bem assim. Esta miúda que teve 9 
meses e poucas horas foi transformadora. 
O meu chefe adotou o quinto filho com 
98% de incapacidades e ele dizia no outro 
dia isto: «os 2% do Bernardo mudaram a 
vida de toda a gente» e nós temos 100%! 
E, portanto, eu acho que nós não temos 
direito nenhum de julgar que termos os 
100, ou os 98, ou os 0, não podemos mudar 
o outro e acho mesmo que temos de dar 
oportunidade. Nunca esteve na espera do 
nosso pensamento a interrupção, de facto 
não esteve. Não há mal nenhum em estar, 

mesmo! Eu digo isto com convicção 
católica! Acho que não há mal nenhum 
em estar! No nosso caso não esteve, 
nunca ponderamos, no sentido de não 
ser possível.

R: Acho que, do mesmo modo que 
inconscientemente persentimos que um 
sétimo era nosso, inconscientemente 
também a decisão está tomada, 
depois é um processo de consolidação, 
de fundamentação, etc… portanto uma 
coisa que o padre Nuno fez muito 
também era a questão de nascer. Mas 
o que é que vão fazer se ela nascer, vai 
para os cuidados intensivos para ser 
operada a tudo e mais alguma coisa, 
para dali perceber o que é que queriam 
fazer e o que é que não queriam fazer. 

I: E isso estava decidido.

R: A Pilar tinha, à medida que o 
tempo foi avançando na gravidez, 
praticamente quase tudo o que vai na 
lista da trissomia 18 e, portanto, foi-se 
tornando, claro! Com o tempo como 
é que ia ser? O que é que iria quase 
de certeza acontecer? Mas foi tomar 
consciência disso. O que é que nós 
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vamos querer? Vamos querer estar com 
a nossa bebé o tempo todo, vamos 
aproveitar, mas no fundo fazendo essas 
escolhas: quais eram os vários caminhos, 
ajudando a essa decisão.

I: Fala-se cada vez mais, até nas redes 
sociais e na televisão destas questões 
sobre a vida e o valor que ela tem. Como 
é que vocês definiriam vida?

M: Para mim vida é liberdade e 
esperança. Eu acho que Deus nos dá 
liberdade e esperança, e dá-nos a 
consciência para tomarmos as decisões 
em seguimento com ele. E esperança e 
alegria… Sem dúvida, a vida é isto. 

I: A Mizé desde o primeiro momento 
que sentiu que estava a gerar a vida, a 
carregar a vida consigo?

M: Acho que nunca senti tanto a vida. Eu 
adorava estar grávida e sempre senti 
que tinha a vida, a vida e a mudança, 
que é engraçado. Tive duas gravidezes 
até ao fim maravilhosas, não posso 
deixar de dizer isto, com momentos muito 
duros, com momentos em que nos poem 
à prova, mas com uma convicção e uma 
força, que só pode vir de Deus. Tenho 
vida. 

I: Como é que transmitem o valor da vida 
e da fé ao Francisco?
M: Eu acho que isso só se transmite pelo 
exemplo.
R: Sim.
M: Mesmo que ele um dia possa não 
concordar com algumas escolhas que 
nós fizemos, acho que é pelo exemplo. 
Nós optámos, na altura, não lhe falar da 
Pilar, mas o Francisco sabe que tem uma 
irmã. O Francisco coloca na árvore de 
Natal o nome da Pilar. Nós temos uma 

bola de Natal com cada um dos nossos 
nomes e ele fala muito da Pilar.

R: Até que, a certa altura, estávamos aqui 
num género de confinamento e ele estava 
ao telefone com uma amiga minha que 
não estava muito bem e ele começa a 
falar da Pilar e a mãe da amiga também 
tinha estado grávida e tinha perdido o 
bebé ainda na gravidez. E era ela a falar 
do caso dela e o Francisco a falar do 
caso dele.

M: «Tenho uma irmã que foi para o 
Jesus. A minha mãe diz que ela é muito 
feliz e agora na altura da Covid ela está 
a ter muita companhia» Isto porque ele 
viu muita gente a morrer. Teve alguma 
graça… «Ela há de ter mais companhia».
R: Mas ele vai à medida dele, vai 
percecionando e vai fazendo perguntas. 
Na altura, o que lhe bastou foi 30 
segundos. Não lhe dissemos exatamente 
o que era, mas ao fim de 30 segundos, lhe 
foi dito que a mãe e o pai estavam bem 
e ele ficou sossegado. Esteve durante um 
dia e meio sem ver a mãe e o pai. Na 
altura ele percecionou qualquer coisa de 
errado, mas foi depois, mais tarde, que 
começou a ganhar consciência, pois via 
as mães doutros amigos com barriga 
e a própria mãe também tinha estado 
assim, mas acabou por não conseguir 
ver o mesmo resultado. Mas ele foi 
percecionando e tem consciência de que 
tem uma irmã no Céu que vela por ele. É 
dar esse exemplo aos outros, dar a vida 
e agarrar cada dia. Dentro da medida, 
há um dia a viver e a agarrar, tendo em 
conta as capacidades de cada um.

I: E o Francisco de certeza que absorve o 
que recebeu da melhor maneira possível. 
O dom da alegria permanece?
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M: Impossível ser doutra forma, Inês. 
Ia trair a minha filha, não é? Eu digo 
muitas vezes ao Francisco que nós temos 
a obrigação de sermos felizes e de ter 
alegria genuína, não uma superficial, 
aquela que vem de dentro. Se eu 
acredito que a Pilar é vida, eu não a 
posso ver com tristeza. Sinto mesmo que 
é quase um peso que a Pilar não pode 
ser origem de tristeza.

I: Sente essa responsabilidade?
M: Sinto. A Pilar tem de ser origem de 
alegria, portanto quase que a traía. Não 
sei explicar… talvez seja um bocadinho 
como a interrupção.

I: É um legado pela deixa. Nós fomos 
falando da Pilar e “Pilar” é um nome muito 
bonito e forte e eu gostava de saber qual 
foi o motivo para essa escolha.
M: Foi escolha do Ricardo.
R: Não sabia que Nossa Senhora do 
Pilar foi uma visão que Santiago teve de 
Nossa Senhora num tempo em que ela 
ainda estava viva. Essa visão ocorreu em 
Saragoça, ele estava muito desiludido 
porque andava a pregar na cidade e 
ninguém lhe ligava e apareceu Nossa 
Senhora em forma de um pilar e pediu-
lhe para se perseverar que ia dar frutos, 
e, por isso, ele mandou construir lá uma 
igreja. Mas, o nome estava para ser outro. 
Por um lado, sentimos a necessidade 
de dar um nome mais cedo e, como 
casámos na igreja de Nossa Senhora do 
Pilar, achámos que podia ser um maior 
desafio até à data do nosso casamento. 
E pronto… Maria do Pilar para invocar a 
igreja onde tínhamos casado. Uma coisa 
que não referi é que há uma tremenda 
alegria e um amor que surge de imediato 
pela bebé quando soubemos da notícia 
que estamos “grávidos”. Esse amor vai 

crescendo e seria impossível dizer que 
acabou, que não existe esse amor e que 
não existe esse bebé. Não desaparece 
de um dia para o outro.

I: Acho que foi uma escolha perfeita. 
Agora que estamos a aproximar-nos 
do Natal, onde também se celebra o 
nascimento, eu gostava de terminar com 
esta pergunta: O que é que vocês diriam 
a famílias e a casais que passam por 
situações semelhantes?

R: Antes de mais, ter a consciência da 
liberdade: de que Deus dá, Deus ama-
nos de qualquer uma das formas. Ter 
essa enorme liberdade e não ter medo 
do desconhecido, não ter medo de ir 
contra outras opiniões, viver cada dia ao 
máximo, amar o máximo todos dias e ter 
a certeza da presença de Maria, pois a 
bebé estará a ser bem cuidada no seu 
colo.

M: O que mais gostei de ouvir foi: 
«Confiem em Deus» e «Confiem que são 
bons pais».

QUANDO UM FILHO NASCE 
E CRESCE, NÓS ESTAMOS 
SEMPRE COM OS NOSSOS 
FILHOS NOS BONS E MAUS 
MOMENTOS. PORQUE É QUE 
AQUI HÁ DE SER DIFERENTE? 
ELE NASCE A PARTIR DO 
MOMENTO QUE ESTÁ NA 
NOSSA BARRIGA E, PORTANTO, 
ACHO QUE É MESMO PRECISO 
CONFIAR. 
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Confiar que Deus provém e que Deus nos 
acompanhará nas nossas decisões e nas 
nossas vidas. Eu senti-me sempre muito 
levada ao colo por Deus e por Nossa 
Senhora, muito, muito levada ao colo 
e acho que essa serenidade podemos 
assegurá-la e é bom falar com pais que 
passaram pelo mesmo, é bom ver outras 
experiências. Nós também fizemos isso e 
é importante.
R: Para não se sentirem sozinhos. Estava 
a lembrar-me que quando estávamos 
nas consultas tinha havido um caso de 
trissomia-13 e nós falámos com os pais, 
com a Sónia e eles também desbravaram 
o caminho porque o hospital não está 
preparado para estas coisas. O hospital 
esteve a rever protocolos, o que fazer, o 
que não fazer, quais as perguntas que 
têm de fazer aos pais para os preparar 
para os vários cenários. Ou seja, nós 
beneficiamos um bocadinho ao ver esses 
pais. Isto são tudo coisas que passam um 
bocado mais despercebidas.

M: ESSA PARTILHA É MUITO 
IMPORTANTE. SOMOS MUITO 
PEQUENINOS E TAMBÉM 
MUITO PECADORES E É BOM 
TER ESSA CONSCIÊNCIA PARA 
QUERERMOS SEMPRE SER 
MELHORES.

I: Muito obrigado por terem partilhado 
esta história da vossa família aqui na 
Partilha e com os equipistas!
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MAS JESUS ESTÁ SEMPRE 
CONNOSCO

tUgUiStas pelo mUndo

VIVER a Fe EM EraSMUS´

POR MARTA COLLARES PEREIRA

Estudar fora de Portugal sempre esteve 
nos meus planos. Este ano, tive a grande 
oportunidade de o fazer em Barcelona!
Mudar de cidade foi um desafio.

TIVE DE FAZER NOVOS AMIGOS, 
LARGAR A ROTINA DE CASA, 
LIDAR COM AS SAUDADES DA 
FAMÍLIA E DESINSTALAR-ME DE 
MUITAS OUTRAS COISAS QUE 
DAVA COMO GARANTIDAS.
Mas no fim de contas, sempre estive 
tranquila e confiante em arriscar e vir, 
também, porque tenho fé! Uma fé que 
me serve de consolo e porto seguro 
nestes momentos mais solitários.

Quando cheguei a Barcelona continuei a 
rezar como sempre rezei, a ir à missa e 
a ler o evangelho de cada dia. Mas não 
estar rodeada de pessoas, projetos ou 
rotinas que puxam pela minha oração 
e relação com Deus fez com que não 
me lembrasse de Jesus tantas vezes 
ao longo do dia como o normal. Os 
amigos que nos desafiam a ir à missa, 
os programas pós-campo, rezar em 
família, as noites de oração e todas as 
propostas do movimento fazem muita 
falta. Eram poucos os amigos católicos 
cá e todos os fatores exteriores que 
dava por garantidos em Lisboa tinham 

desaparecido. Fui aprendendo que aqui 
a minha fé está muito dependente da 
fidelidade que ponho na minha vida 
de oração e não tanto no ambiente 
que me rodeia, que em Portugal é uma 
segurança tão grande.
Por isso, tive de me esforçar para criar 
mais hábitos de oração sozinha. No meio 
da algazarra de querer estar em todo o 
lado, conseguir ir a todos os programas 
e ainda conhecer pessoas novas, tive 
de parar. Precisava de tirar mais tempo 
para mim e para Deus. Sempre soube 
que ser católico é exigente; mas percebi 
que ser católico, numa cidade diferente, 
sem rotinas, família e amigos com quem 
crescemos por perto, é muito exigente. 

MAS JESUS ESTÁ SEMPRE 
CONNOSCO, E LEMBRA-
NOS SEMPRE DISSO. DE VEZ 
EM QUANDO DAMOS-LHE 
ATENÇÃO.

Quando cheguei, comprometi-me a 
todos os domingos mudar de missa 
até encontrar uma onde realmente 
percebesse toda a homília (o espanhol 
não é o meu forte). No primeiro domingo, 
fui a uma missa onde a senhora que 
estava ao meu lado conseguiu perceber 
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a minha falta de jeito com esta nova 
língua e, no fim da missa, perguntou-
me o que estava lá a fazer e como tinha 
encontrado uma igreja tão pequenina, 
num beco sem saída, no meio de uma 
cidade tão grande e com várias igrejas 
em cada esquina. Não fui lá durante 2 
meses, e quando voltei, a mesma senhora 
veio ter comigo e disse “Que bom vê-la 
por aqui! Já tínhamos saudades suas.” Se 
isto não foi um sinal de Jesus para me 
dizer que não estou sozinha, não sei o 
que foi.

A ÚNICA PARTE DA MINHA 
“ROTINA” DE FÉ QUE NÃO 
MUDOU FORAM AS EQUIPAS. 

Embora em formato virtual, tanto a 
minha equipa como pilotagem têm 
sido grandes apoios. Apesar dos bons 
amigos que fiz cá, que se interessam 
sobre a minha fé e me desinstalam com 
perguntas e desafios que não estou 
à espera, é sempre bom ter um porto 
seguro.

Um sítio onde estão alguns dos meus 
verdadeiros amigos, onde posso partilhar 
e ouvir todas as preocupações e alegrias 
do dia-a-dia de cada um e ter conversas 
que me enchem tanto e me relembram 
um bocado de “casa”.

Tenho percebido que FAZER JESUS 
PRESENTE NA MINHA VIDA É UM 
DESAFIO PARA TODOS OS DIAS 
e é um desafio mais exigente sobretudo 
quando estamos fora da nossa rotina 
normal fora de casa. Mas estou muito 
confiante que este ano em Barcelona 
vai ser muito bom também no meu 
crescimento de fé.

É impressionante de como aos poucos 
começo a ver Jesus todos os dias nesta 
cidade incrível e na entrega das pessoas 
às novas amizades.
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enCOnTRo InTERnaCIonaL

roma 2022

POR AFONSO VIRTUOSO

Pensar nos Encontros Internacionais 
(EI) em que participei é lembrar-me em 
alguns dos melhores momentos que vivi 
nas Equipas. Foi no primeiro Encontro 
(2014 em Lisboa) que descobri as equipas 
e o quão pouco tinha feito até ali pela 
minha vida de fé. Em 2016, em Sevilha, 
fiz e consolidei algumas das melhores 
amizades que ainda hoje tenho. Em 2018, 
em São Paulo, foi onde mais experienciei 
a diversidade cultural e de carismas do 
movimento. Por fim, 2020 (e 2021), com o 
adiamento do EI em Roma, ensinou-me 
que, de facto, as coisas de Deus não são 
mesmo no nosso tempo.
Pensar em cada encontro é pensar em 
fases completamente diferentes da 
minha vida de fé. E por isso é também 
esta consciência de que fiz muito, 
muito caminho nas equipas. E o que é 
evidente é que esse caminho tão bom 
que foi sendo feito com tantas pessoas 
diferentes só foi possível porque não 
deixei de experimentar nenhuma destas 
oportunidades que as equipas tinham 
para me dar.

É QUE UM EI É SOBRETUDO 
ISSO: UMA OPORTUNIDADE. 
VIVE-SE TANTO E TANTA 
COISA NAQUELA SEMANA DE 
ENCONTRO.
Rezei, fiz amigos de muitas 
nacionalidades, conheci melhor a Igreja, 
ri-me bastante, passeei e fiz turismo 

com grandes amigos, fui assaltado 
em Copacabana, andei 2 dias inteiros 
de autocarro e cheguei, até, a ter um 
acidente de carro com uma equipista 
que na semana seguinte entrava no 
Carmelo. São tantas histórias para contar 
que, às vezes, nos tornamos chatos a 
comentá-las e a rirmo-nos delas ao pé 
de pessoas que não puderam ir. Ainda 
assim, fazemo-lo porque são histórias 
que ficam.

Ao contrário de tantos outros, nunca tive 
uma paixoneta que tivesse surgido de 
um encontro. Mas ganhei um amor ao 
movimento e uma amizade grande a 
tão bons amigos, que o ÚNICO BOM 
CONSELHO QUE VOS POSSO 
DAR É: VÃO! Deixem-se de tretas e 
vão. Poupem dinheiro, trabalhem, tirem 
férias, façam tudo isso e o que mais for 
preciso.
E vão de espírito aberto. Com vontade de 
conhecer os espanhóis, os canadianos, os 
americanos, os libaneses, os paraguaios, 
todos! É mesmo giro ver como as 
amizades ficam. Quando estava em 
Erasmus e fui viajar pela América do 
Sul, no mochilão, fiquei em casa de 
equipistas brasileiros, colombianos e 
paraguaios. São amizades em Cristo que 
nos dão mundo, que nos ajudam a ver 
as coisas de outra forma. Nos Encontros 
Internacionais, fiz muitas amizades que 
me ajudaram a ver em perspetiva.
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POR INÊS DIDIER

Por isso, deixo-vos um desafio aos que 
forem ao Encontro: que vão inteiros e 
se deem totalmente naquela semana. 
Participem, mesmo de manhã, no 
excitamento dos brasileiros, bem como na 
profundidade espiritual dos canadianos 
ou na vivência de fé mais apaixonada 
dos americanos. Bebam o tereré dos 
paraguaios, dancem as sevilhanas com 
os espanhóis e relembrem-lhes daquele 
momento épico em que o Edér nos fez 
Reis da Europa! Vivam o Encontro com 
tudo o que tem para vos dar e sobretudo 

levem Cristo em tudo, porque é ele que 
nos une a todos na diversidade que nos 
carateriza!

CRISTO É, NAQUELA E EM 
TODAS AS SEMANAS, A NOSSA 
“COLA”.

Todos estes Encontros foram, para mim, 
uma grande oportunidade. No próximo 
ano, Roma é de novo, para todos nós, 
essa oportunidade!
Ao alto equipas!

Ir a um encontro internacional abre-
nos os olhos para muitas coisas. Várias 
dimensões que são fundamentais na vida 
de um católico e, mais ainda, na vida de 
um jovem católico. É uma experiência 
que nos permite viver muitos encontros 
diferentes, com Deus, com os outros, com 
culturas e realidades muito diferentes da 
nossa.

IR A UM ENCONTRO 
INTERNACIONAL PERMITE-NOS 
VIVER TUDO AQUILO QUE É SER 
IGREJA EM MOVIMENTO. 

Tudo isto é espetacular para quem já 
foi, mas para quem não foi, e não faz 
ideia do que e que se faz num encontro 
internacional, vou tentar explicar!
Na prática, como o nome diz, é um 
encontro de jovens equipistas que vêm 
partilhar uma semana muito intensa de 
amizade e oração todos juntos.
Normalmente os dias estão divididos 
em países e, em cada dia, esse país fica 
responsável por organizar atividades 
típicas desse país: aprender sevilhanas, 

ir a uma adoração com músicas 
americanas, aprender a cantar em árabe 
ou ouvir testemunhos tão comoventes 
como os da Síria. Um dia-a-dia num 
encontro tem tudo isto, mas há quatro 
coisas que todos os dias têm em comum: 
oração; formação; alegria e partilha. 

A partilha, que é fundamental no nosso 
movimento, acontece num dos únicos 
momentos que temos nas equipas de 
partilhar a nossa vida e a nossa fé com 
pessoas que são culturalmente diferentes. 
Quando chegamos ao encontro somos 
divididos em equipas com pessoas do 
mundo inteiro. Rapidamente, quebramos 
o gelo e percebemos que o americano, a 
espanhola, a portuguesa e o libanês não 
são assim tão diferentes. E nas equipas 
é mesmo um espetáculo ver como o 
movimento funciona da mesma forma 
no mundo inteiro.
É uma semana em que muita coisa 
acontece. É uma oportunidade muito 
grande de conhecer as equipas, de 
perceber como se vive a fé católica nos 
outros países, de encontrar pessoas fora 
da caixa e é uma enorme oportunidade 
de conversão.
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EM JANEIRO 

A PARTILHA
vai Ser

difEReNte
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MAGNIFICAT

A minha alma glorifica ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.

A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.

Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.

Acolheu Israel seu servo,
lembrado da sua misericórdia,

como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.

Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo.

Como era no princípio,

agora e sempre

ÁMEN
 


