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NOTA EDITORIAL 

Lançamos hoje a 2ª edição da Revista MTA! Como já referimos na primeira 

edição, queremos que, como os primeiros congregados durante a 1ª Guerra 

Mundial, os testemunhos partilhados nesta revista vos motivem a viver 

melhor esta guerra que também nós estamos a viver. 

Neste dia deixamo-vos um pedido: rezem. Rezem pelos líderes de todo o 

mundo; pelas pessoas que, ao contrário de nós, vivem oprimidas pelos seus 

governos; rezem para que percebamos o que Deus nos pede enquanto 

jovens católicos de Portugal e que saibamos, como o nosso querido PK, 

escutar as vozes do tempo e exercer a fé prática na divina providência.  

Pedimos também que partilhem esta revista pelos vossos grupos de vida e 

que não deixem de nos dar feedback sobre possíveis mudanças. Se se 

sentirem motivados a escrever não hesitem em contactar o Duarte Goes 

(917 077 286). 

Tal como os congregados de 1914, estas pequenas partilhas podem ajudar-

nos, 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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É TEMPO DE VOLTAR A CASA 
 

É tempo de voltar a casa. Não só porque as 

circunstâncias presentes assim o ditam, mas 

também porque é um imperativo da nossa 

geração. 

Vivemos tempos extremamente desafiantes. 

No entanto, seguindo a linha de pensamento 

do Duarte Goes da última edição desta revista, 

temos de saber olhar para as Vozes do tempo 

e perceber as oportunidades e o que de bom 

podemos retirar. De facto, estar em casa, com 

tantos programas e projetos que antes 

fazíamos e que agora maioritariamente já não 

fazemos, dá-nos uma almofada de tempo à 

qual não estávamos habituados. Temos tempo 

para dormir mais, para falar mais com amigos, 

para estar mais com a família, para fazer mais, 

para contemplar mais. 

Antes vivíamos uma rotina desenfreada com 

constantes inquietações e programas, que não 

nos dava tempo para parar e refletir, em que o 

average attention span é de apenas 8s a 

qualquer notícia (dados 2019), deixávamos a 

vida passar por nós, não éramos parte 

integrante da história. Agora, vivemos 

exatamente o oposto, em que temos tempo 

para estar em casa, para poder refletir, 

consciencializar o que está à nossa volta, estar 

com a família que é a base da confiança, apoio 

e descanso. Mas será que sim? Será que 

estamos mesmo a aproveitar a quarentena e 
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Grande JM! Sou o Manel Silva, tenho 21 

anos. Tirei uma licenciatura em 

Engenharia e Gestão Industrial no 

Técnico e estou neste momento a 

acabar o 4º ano no mestrado em Gestão 

e CEMS na Nova SBE. 

 

Estou em Schoenstatt desde os meus 13 

anos, quando entrei no 8º ano para um 

grupo de vida que ainda hoje se mantém 

o mesmo, com uma ou outra saída, mas 

unido e vivo, hoje, Cenáculo na Luz da 

Aliança. É graças ao meu grupo e a 

Schoenstatt que devo a minha 

espiritualidade e caminho na Fé, através 

do qual fiz a minha aliança de amor no 

dia 31 de Maio de 2018. Durante a 

história dos Pioneiros e nos 

Universitários, recordo grandes 

acampamentos e jornadas, raides com 

muitas histórias para contar e boas 

amizades e experiências. 

 

Quando entrei para a faculdade, fiz logo 

missões pela Missão País e desde então 

não larguei o projeto. Em todos os anos 

fiz missões. Em 2019 fui chefe geral, este 

ano estive na equipa nacional na pasta da 

logística e sou agora o chefe nacional. 

Acima de tudo, está sempre presente 

uma atitude de serviço e de poder 

inspirar e converter corações por 

Portugal inteiro, vivendo um clima de Fé 

na faculdade. 
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usar adequadamente esse tempo para trabalhar no nosso processo de 

auto-educação e conhecer melhor os nossos talentos, o que nos rodeia e 

para onde caminhamos? 

Deixo aqui algumas perguntas que às quais já me perguntei e que pode 

fazer sentido refletir e tentar chegar a uma conclusão: 

• Qual a principal oportunidade que esta quarentena me 

proporciona? 

• Qual o principal desafio que tenho sentido? 

• O que quero verdadeiramente tirar deste tempo? Em modo de 

provocação, será que vai ser um tempo que, uma vez acabado, 

apenas me deu aulas online, chamadas e quizzes com amigos e 

séries na Netflix? 

Desafiem-se a vocês mesmos, procurem perceber o que cada tempo 

proporciona e vos mostra e o que querem daí retirar. E que possa ser a 

preparação para um tempo que, mais cedo ou mais tarde, voltará a ser 

agitado. Porque quando esse tempo voltar, essa tão importante 

capacidade de conseguirmos reservar tempo para nós, de conseguirmos 

voltar a casa e rezarmos sobre o que se passa à nossa volta e qual a nossa 

missão e ideal pessoal, já não será tão fácil mas continua a ser 

fundamental para percebermos como nos queremos colocar na história e 

atuar e para onde nos dirigir. 

E a resposta também passa por Schoenstatt, no Santuário como local de 

abstração e de concentração no essencial e nos grupos com os vínculos 

que se criam. Não só porque cria uma juventude forte, que é necessária 

para dar continuidade aos projetos do movimento, como Chelas ou a 

Missão País, mas também porque ajuda cada um de nós, à semelhança 

dos primeiros congregados, a perceber a realidade em cada momento e a 

missão de cada um. 

É tempo de voltar a casa. Agora e para a frente na nossa vida.  
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ABRIL 

SUGESTÕES DO MÊS 

1. Sugestão Tecnológica: para viver estes tempos de distanciamento social 

e de quarentena, toda a ajuda é pouca. Assim, deixamo-vos aqui oura 

sugestão, uma aplicação chamada Hallow, link: https://hallow.app/  

2. Sugestão Literária: re-sugerimos como uma leitura interessante a carta 

escrita pelo D. Tolentino Mendonça aos jovens, diponível neste link.  

3. Sugestão de Volutariado: se estiverem sem nada para fazer durante estes 
tempos sugerimo-vos que se juntem a uma das várias associações que 
estão desesperadamente à procura de voluntários. Deixamo-vos com esta 
como sugestão: https://emergencia.bancoalimentar.pt/ 

 
4. Sugestão de Oração: deixamo-vos com uma oração que São João Paulo II 
rezava todas as manhãs chamada Veni Creator: 

 
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai 
e enchei os corações com vossos dons celestiais. 
 
Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, 
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 
 
Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, 
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. 
 
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, 
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. 
 
O nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, 
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. 
 
Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer 
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amén. 
  

4 5 

https://hallow.app/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/wp-content/uploads/2020/04/Carta-aos-jovens_D.Tolentino-Mendon%C3%A7a.pdf
https://emergencia.bancoalimentar.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=5GrQJGQWfd8
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