
 

R e f l e x õ e s  …  

Perguntou-me pelas férias. 
Disse-lhe que já tinha tirado uns dias em Julho e que ainda teria mais em Agosto. 
Uma semana, logo no início, para pregar um retiro, e outra, no fim, para passear. 
Quando lhe falei em pregar um retiro, preocupado com o meu descanso,  
disse-me logo: “mas isso é trabalho; não são férias!” 
 

É claro que me deu trabalho preparar aquele retiro. 
E a verdade é que cheguei a perguntar-me, logo no início de Julho, 
porque é que tinha aceite pregar um retiro nesta data. 
Nos quinze dias anteriores ao retiro tive de esforçar-me por encontrar um esquema,  
um fio condutor que desse coerência a todo o percurso de meditação e oração  
que iria propor às irmãs durante aquela semana. 
 

Mas o trabalho ficou por aí. 
É que depois de começar o retiro nunca cheguei a senti-lo como um peso. 
Decorreu num ambiente tal que tudo foi acontecendo com naturalidade,  
quase sem esforço, (ao jeito do “jugo suave e da carga leve”). 
 

Sempre que prego um retiro também me sinto a fazer retiro. 
Começo, naturalmente, a fazê-lo antes, durante a preparação. 
E também, como é óbvio, durante os dias em que vou retomando em voz alta  
o que rezei antes, nos dias que o antecederam. 
 

Mas desta vez foi diferente. 
Quase não precisei de me esforçar para me colocar em oração durante o retiro. 
Até as muitas preocupações do novo ano pastoral que se aproxima,  
sem deixarem de estar muito presentes no meu pensamento,  
foram rezadas e, por isso, vividas, com serenidade e com uma paz muito grande. 
Descansei mesmo! 
 

Contribuiu muito para isso o ambiente de oração  
e o testemunho de vida consagrada e comunitária das irmãs,  
algumas já muito idosas, 
(de uma fraternidade quase palpável, apesar do silêncio em que o retiro decorreu). 
 

Fez-me tão bem este retiro que no final, em jeito de avaliação,  
agradecendo às irmãs a semana que tinha passado com elas, 
não resisti a contar-lhes a conversa que tinha tido antes do retiro para concluir: 
“Não foi trabalho. Nem foram férias. Foi muito melhor que férias!” 
 

É claro que as férias são boas. E também muito importantes e necessárias. 
Mas o verdadeiro descanso não é só físico. É sobretudo espiritual. 
Ajuda-nos sempre a reencontrarmo-nos com a verdade do que somos. 
E principalmente, para quem tem fé, com o “amor primeiro”  
que as rotinas e a erosão da vida tão facilmente nos fazem esquecer. 
É tão importante aprender a guardar algum tempo das nossas férias  
para umas férias diferentes!... 
 

Pe Luís Alberto 
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TAIZÉ - Semana de reflexão sobre a atualidade da Vocação Religiosa 
 

No ano em que se celebra o Ano da Vida Consagrada, a Comunidade dos Irmãos de Taizé organizou uma semana 
de reflexão dirigida a todos os jovens religiosos/as do mundo inteiro e das diversas confissões cristãs. De Portugal 
estivemos presentes 12 jovens religiosos/as. 
 

Só por si a experiência de Vida e de Deus que se vive na colina de Taizé com a Comunidade dos Irmãos e todos os 
povos que lá peregrinam é extraordinária pela oportunidade maravilhosa de reflexão, oração, de experimentar / 
“tocar” a comunhão e reconciliação das Igrejas, por vezes divididas por guerras e outros conflitos.  
Em Taizé todos nos reunimos na Igreja da Reconciliação em volta do mesmo Jesus Cristo.  
 

Nesta semana de reflexão sobre a atualidade da vocação religiosa foi também extraordinário ver tanta diversida-
de, tantos dons e carismas, percebendo como o Espírito Santo sopra de tantas e diversas maneiras… e que todos 
procuramos de uma maneira ou outra construir o mesmo Reino de Cristo, seguir o mesmo Deus. Neste sentido, o 
Abade Cisterciense, Olivier Quenardel, dizia: “Taizé é um símbolo de unidade e reconciliação para todos os povos. 
[…] Não temos de acentuar as diferenças, mas a comunhão. Temos de mostrar ao mundo que somos filhos da luz”. 
 

Apesar desta semana tão preenchida e recheada pelos mais diversos testemunhos, em Taizé vive-se um autêntico 
«mistério de comunhão e reconciliação» entre os povos. No meio de toda a simplicidade e diversidade é aí que 
Deus se faz presente, é aí que Deus se revela como comunhão e nos desafia a cultivar e acentuar aquilo que nos 
une e não aquilo que nos separa. 
 

De entre os Irmãos e Irmãs que nos falaram e que partilharam connosco a sua experiência de vida (católicos, orto-
doxos, protestantes e anglicanos, com as suas diversas expressões de vida religiosa), saliento apenas alguns aspe-
tos. 
 

Anba Thomas, bispo copta ortodoxo do Egipto, começava por partilhar connosco que “a vida cristã mais do que 
explicações é uma experiência, uma experiência de Deus. […] Por vezes estamos na Igreja mas continuamos vazios, 
é necessário mergulhar, curvarmo-nos diante de Deus para nos enchermos d’Ele. Senão podemos ter muitas ativi-
dades e Deus é apenas mais uma dessas atividades… Mas se mergulhamos em Deus tornamo-nos muito mais e 
capazes de fazer aquilo que nunca pensamos. Mergulhados em Deus, quando damos água ao outro damos da pró-
pria fonte e nunca ficamos vazios. Não devemos flutuar em Deus, mas mergulhar.”
 

Por sua vez, o antigo Prior Geral dos Cartuxos, Ir. Marcellin Theeuwes, apelava-nos a “viver sempre para Deus na 
dinâmica do provisório. Viver o momento presente diante de Deus, sem apegos ao mundo. […] A alegria da pessoa 
humana baseia-se no «estar em Deus», viver «a partir de Deus»”.  
 

A Ir. Pierrette, prioresa da Comunidade de Grandchamp, protestante, dizia-nos que “a vida em comum é um desa-
fio constante, somos todos diferentes e por isso é necessário recomeçar constantemente, é necessário aprender a 
reconciliação, é necessário abrirmo-nos à desinstalação, viver do provisório… pois só assim seremos fiéis a Deus”. 
Na verdade, Taizé é este sinal de que a comunhão é possível na diversidade. Desde o antigo prior da Cartuxa às 
Irmãs protestantes de comunidades mistas, às monjas egípcias, cada um com os seus ritos e costumes… todos 
procuramos afinar pelo mesmo Evangelho, pelo mesmo Senhor. Então, a comunhão é possível, a vida comunitária 
na diversidade é possível, se enraizada em Cristo. 
 

Oportunidade única foi também ver sentados na mesma mesa e lado a lado monges ortodoxos da Ucrânia e da 
Rússia, onde ambos partilhavam a sua experiência de vida monástica. Um deles dizia que no monaquismo a comu-
nhão acontece na comunicação com Deus, que é necessário rezar mais do que trabalhar. 
 

Um outro monge ortodoxo, fundador do Mosteiro de S. Silvano em França, desafiava-nos à santidade como forma 
de vida: “a santidade deve ser um desejo instalado em nós”. O monge e todo o cristão chamado a seguir Cristo é 
“um cidadão do céu na terra”. É necessário estarmos centrados em Cristo… estar na “tonalidade d’Ele”. 
 

Também Frei Michael, superior geral OFM, dizia: “é necessário fazer tudo para cultivar a amizade com Deus, pois 
este é o centro da Vida Religiosa. Mas não basta a amizade com Deus, é também necessária a amizade com os 
nossos irmãos/ãs.”  
 

Na conclusão da semana o Ir. Alois, Prior da Comunidade dos Irmãos de Taizé, dizia que alguém tinha partilhado 
com ele: “Afinal a comunhão é possível!”, e ele continuava, “sim, é possível, lembro-me muitas vezes da passagem 
de Paulo aos Efésios: Ele [Cristo] derrubou o muro da inimizade que os separava (Cf. 2,14)”. 
 

Conceição Barbosa, fmm 
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