Mais uma vez a nossa Paróquia está a preparar uma peregrinação a Taizé, destinada
essencialmente aos jovens, a partir dos 15 anos. Este ano será de 28 de julho a 6 de
agosto.
Taizé é uma pequena aldeia da Borgonha, França, onde existe uma Comunidade
ecuménica de monges que se comprometeram a seguir Cristo durante a sua vida. A sua
principal vocação é a procura de caminhos de reconciliação e de comunhão. O
acolhimento dos jovens é outra tarefa fundamental da Comunidade. Durante todo o ano
jovens de todo o mundo vão a Taizé e fazem esta mesma experiência de encontro, de
simplicidade e comunhão, com Deus e com os outros, continuando depois na sua vida do
dia-a-dia.
Numa vida tão cheia de estímulos, onde as relações são cada vez mais virtuais e
momentâneas é urgente experimentar o encontro pessoal, o diálogo e o silêncio.
Por mais que possamos dizer sobre Taizé, só fazendo a experiência.
Por isso vamos entusiasmar os nossos jovens a participar!
Aqui fica o testemunho da Leonor que no ano passado pôde fazer esta experiência que
nos conta ter sido marcante na sua vida:
“Durante a nossa estadia em Taizé houve vários momentos marcantes e especiais. No
entanto, entre todos estes momentos houve um que para mim se destacou de todos os
outros. Momento cujo impacto não perdurou apenas na semana em que lá estivemos, mas
sim até ao dia de hoje, e penso que continuará sempre a ser um momento importante na
minha vida e na minha caminhada na fé. (…)
Senti-me, acima de tudo, amada. Amada por algo tão superior, que ao fim de uma semana
cheia de emoções boas e más, senti-me pela primeira vez, verdadeiramente em paz.
Queria terminar, dizendo que muita gente vai a Taizé à procura de respostas para uma
pergunta, mas mesmo quem não vai com este objetivo acaba por encontrar respostas a
perguntas que nem sabia que tinha, ou pelo menos dá um passo nesta direção.”
Leonor Neto

