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ESTAMOS DE VOLTA!
(Propomo-vos a lerem a revista com esta música de background h9ps://open.spo=fy.com/
track/09LvEjrTv7ojj1NCSaErmJ?si=bUYoC3lISo-RTX1M5WL4zw)

É verdade, tempos excecionais requerem medidas excecionais. Estamos
em tempos de Guerra e, tal como os nossos irmãos congregados de 1914,
sen=mos a necessidade de re-editar uma mini versão da Revista MTA, uma
revista feita pelos próprios congregados para os acompanhar em tempos
desaﬁantes, profundos, de solidão, tempos de guerra.
São tantas as propostas de oração e reﬂexão que já temos ao nosso
dispor! Uma das coisas boas desta Pandemia foi a resposta rápida e eﬁcaz
por parte de cada Padre, paróquia e movimento! Não nos dão descanso, e
ainda bem!
Teremos um formato simples, adaptado aos tempos do Covid, pequenos
testemunhos de quarentena e desaﬁos semanais, sairá sempre ao sábado.
Tal como os congregados de 1914, estas pequenas par=lhas podem ajudarnos, juntamente com a força da oração a Nossa Senhora, a “alimentarmos”
este Homem Novo que há em cada um de nós! Sairemos mais fortes desta
quarentena, com o coração a arder!

“AS MÃOS NO PULSO
DO TEMPO E O
OUVIDO NO CORAÇÃO
DE DEUS.” PK
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COM TEMPO CONTEMPLO
Ninguém esperava mas chegou, e para admiração de todos,
Jesus Ressuscitou! Mais de 2000 anos depois do seu
nascimento, con=nuamos a celebrar esta vinda gloriosa, a
sua Ressurreição!
Este ano, 2020, também ninguém esperava (exceto o Bill
Gates, h[ps://youtu.be/6Af6b_wyiwI), e também chegou,
o tão famoso Covid-19, um vírus como nunca antes visto,
tal como Jesus, chegou para ﬁcar e espalhar-se por todo o
mundo! Pode ser uma analogia estranha, mas de facto foi
o que aconteceu... e, como consequência, o mundo
inteiro parou e aguarda ansiosamente para que se possa
sair novamente à rua, para que se possa novamente
festejar, passear e rezar em comunidade.
Foi uma quaresma estranha, diferente. Tivemos mais

tempo para nós, para parar, para Contemplar! De
facto, este ano, vivemos estes 40 dias de quaresma de
uma forma mais similar aos 40 dias de Jesus no deserto. É
interessante fazer esta analogia, o facto de a quaresma ter
coincidido com o início da pandemia e da quarentena, fezme viver estes dias de preparação para a morte e
Ressurreição de Jesus de uma forma mais contempla=va,
mais a=va, mais centrada em Deus, mais focado no que é
essencial e sempre junto da minha família. Se for a ver
bem, nunca antes =nha vivido uma quaresma tão
intensamente, tão semelhante à solidão de Jesus no
deserto, com tanto tempo para parar, sair da minha
ro=na, tempo para rezar a Deus e falar com Nossa
Senhora.

Para quem não me conhece, sou o
Duarte Goes e tenho 23 anos. Estudei
Direito e estou neste momento a
trabalhar na Vieira de Almeida &
Associados.
Desde que me lembro que tenho vivido
a pedagogia de Schoensta[. Entrei no
movimento com 11 anos.
Comecei nos Cruzados, recordo
vivamente os épicos acampamentos. Dai
passei para os Pioneiros, onde entrei no
meu grupo de vida, hoje Leme da Fé,
que já conta com 10 anos de história.
Passei ainda pelos Universitários, onde
cheguei a ser dirigente de um grupo, um
apostolado exigente mas que me fez
crescer. Neste momento estou em
transição para os Proﬁssionais.
Pelo meio, =ve a Graça de ir aos 100
anos de Schoensta9 na Alemanha e em
Roma, com o Papa, um momento que
ﬁcará bem marcado na memória, ter
=do a sorte de nascer numa geração que
marca os 100 anos do movimento. Fiz a
Aliança de Amor e conheci vários
seminaristas que marcaram
profundamente o meu percurso.
Passei ainda pela Terra Santa, com o
Padre Zé Mello a guiar-me o caminho,
esta foi, com certeza, uma das maiores
Graças que já recebi, o estar e sen=r
Jesus e os Evangelhos.

Jesus Ressuscitou! E con=nua a ressuscitar, faz-se
presente todos os anos nos nossos corações, mostra-nos
o amor que tem por nós, e o sofrimento por que passou,
morreu por cada um de nós. Alegramo-nos, pois está vivo,
e essa vivência sente-se e vê-se à nossa volta, nos outros,
nas nossas conquistas, na nossa família, nos desaﬁos.
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Anualmente faço os Caminhos de
San=ago, como forma de parar, sair da
ro=na, rezar e centrar-me em Deus. Levo
sempre a Mãe Peregrina comigo, é
impressionante o impacto que tem
sobre todos com quem nos cruzamos.
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Começa agora a Páscoa, tempos de alegria e também de meditação!
Quando algo sai da minha ro=na diária, algo de que não estava à espera, a primeira
coisa que faço (ou tento fazer) é “ouvir” as Vozes do Tempo. Porque é que Deus quis
que isto acontecesse? Quais as coisas boas? O que posso re=rar deste acontecimento?
Como posso responder? O que é que Deus me pede? E como estas, vêm muitas mais
perguntas à cabeça.
Foi o que aconteceu com o tão famoso Covid-19, este vírus invisível veio alterar a vida
de cada um de nós, não só em Portugal, mas no mundo inteiro! Impressionante.
Aconteceu, e agora? Agora temos de responder! Primeiro passo? Adaptar-nos, é
fundamental sabermos adaptar-nos às novas regras e às novas ro=nas! Não só material
mas também espiritualmente!
Segundo é conﬁar, Conﬁar em Nossa Senhora e em Deus, sabemos que estão sempre
connosco. Pode ser discil conﬁar... e para mim foi muito discil durante vários anos, a
verdade é que a “receita” é mesmo a conﬁança, e fui aprendendo aos poucos. Descobri
esta conﬁança quando ﬁz a minha Aliança de Amor no dia 04.05.2017, desde aí tudo
mudou, mas essa é outra aventura.
Terceiro passo, para mim, é encontrar o bem no meio de tudo isto, no meio de toda a
tormenta há sempre coisas boas a re=rar. Nesta tormenta foram mesmo muitas as
coisas boas, a família voltou a estar toda junta, por vezes pode ser complicado, mas é
sempre bom, voltamos a rezar, ir à missa e a par=lhar momentos juntos. Aos poucos
apercebo-me da falta que me faziam estes momentos. Foi também impressionante a
maneira dinâmica como os novos programas com os nossos tão habituais amigos
começaram a aparecer! Mesmo à distância, proporcionaram-se momentos de
verdadeira amizade, destaco um em especial. Esta quaresma o meu grupo de vida,
Leme da Fé, teve um propósito intenso e profundo onde todos os dias estávamos, de
certo modo, ligados, onde a par=lha, a preocupação e a oração foram os pilares. Foi de
facto um momento forte de uma amizade verdadeira que tem vindo a crescer à sombra
do Santuário.
Concluindo, temos de aprender a ler e meditar as Vozes do Tempo, cada um à sua
maneira, adaptar-se, conﬁar e procurar o bem! Acabo esta quaresma em formato de
quarentena a dar valor a muitas coisas que antes tomava como adquirido, se calhar era
isso que Deus queria de mim, parar, sair da ro=na, e perceber o que realmente importa
e dar Graças a Deus por isso. Desaﬁo-vos a responderem às Vozes do Tempo, com
tempo (que agora não falta), parem, acendam uma vela e escrevam.
Duarte Goes
Cruzados • Pioneiros • Universitários • Proﬁssionais
JUVENTUDE MASCULINA DE SCHOENSTATT LISBOA
Unidos em Tempos de Guerra

6

ABRIL
SUGESTÕES DO MÊS
10 ABRIL – Via Sacra com o
Papa Francisco. Foi
impressionante a profundeza
das meditações feitas por
pessoas do meio prisional.
Assim como a forma que foi
rezada pelo Papa perante
uma Praça de São Pedro
vazia.
Celebração: h"ps://www.facebook.com/watch/?v=883094448820377
Meditações: h"p://www.va<can.va/news_services/liturgy/2020/documents/
ns_lit_doc_20200410_via-crucis-meditazioni_po.html

12 ABRIL – Music for Hope – Andrea Bocelli deu um concerto histórico,
emo=vo e com uma mensagem de esperança para todo o mundo. Um
concerto rela=vamente pequeno que me deixou pegado ao ecrã.
Concerto: h"ps://youtu.be/huTUOek4LgU
15 ABRIL – Coroação internacional da Nossa Senhora de Schoensta[, com
missa transmi=da diretamente do Santuário original. Foi um momento
épico de ligação entre toda a família de Schoensta[ a nível internacional,
mais de 18 mil pessoas assis=ram à coroação!
Celebração: h"ps://youtu.be/iCVyVk6lDEI
18 ABRIL – Missa da Aliança, no Santuário de Lisboa, transmi=da no
facebook de Schoensta[ Lisboa (19h).
Por úl=mo deixamo-vos a carta escrita pelo D. Tolen=no Mendonça aos
jovens: h"ps://agencia.ecclesia.pt/portal/wp-content/uploads/2020/04/
Carta-aos-jovens_D.Tolen<no-Mendon%C3%A7a.pdf
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