
No Evangelho deste XIII Domingo, São Lucas fala-nos daquele dia em que Jesus resolveu enviar 72 discípulos para 
irem aonde Ele havia de ir a anunciar a proximidade do Reino de Deus.

Se pensarmos bem, Jesus envia estes missionários, como seus representantes, ou seja, como se Ele próprio estivesse 
presente. Ao mesmo tempo, a mensagem que têm a anunciar é uma mensagem de proximidade que se expressa não 
apenas em palavras, mas pelo facto de os enviados estarem ali, próximos, a dar corpo a essa proximidade.

Penso que são dois aspectos fundamentais da missão da Igreja e de todas as iniciativas missionárias que desenvolve-
mos: o enviado é presença de Jesus; Jesus faz-se próximo através daqueles que envia. 

O Papa Francisco disse-nos que a Missão não é propriamente uma actividade ou um programa que se desenvolve, 
mas uma forma de ser, algo que é identitário no cristão. Não é por acaso que a Igreja sempre assumiu a evangelização 
como uma das suas prioridades e, nestes tempos que correm, é evidente que a nova evangelização, de que nos falava 
o Papa João Paulo II, estava longe de ser um absurdo.

Poderíamos evocar aqui a criatividade e a capacidade de adaptação que tiveram inúmeros missionários ao longo do 
tempo, em geogra�as e contextos culturais vários, levando o nome de Jesus, literalmente, aos con�ns da Terra, mas 
gostava mais de olhar para o momento presente e para contextos novos em que se tem desenvolvido a missão.

Em 2003, surgia a Missão País, como uma discreta iniciativa de alguns jovens 
universitários que queriam desenvolver uma actividade de evangelização, a 
partir da sua faculdade. A ideia era simples: aproveitar a pausa após os exames 
do 1º semestre, partir para o interior do país e, durante uma semana, testemun-
har, através do encontro, com alegria e simplicidade, a fé em Jesus. E fazer essa 
experiência, no mesmo local, ao longo de três anos. Passados 16 anos, a Missão 
País já passou por 121 localidades espalhadas por todo o país. Em 2019, 46 
faculdades organizaram-se em 55 missões, ultrapassando um total de 3000  mi-

ssionários. A longevidade e a forma como estas missões se tornaram virais, são apenas dois aspectos que atestam 
bem que se trata de um projecto de Deus. Eu próprio testemunho, anualmente, desde que sou padre, o impacto que 
esta iniciativa tem nos jovens que participam e nas populações que os recebem: tantas histórias de conversão, de 
aprofundamento da fé, de maior compromisso assumido…

Poderíamos evocar aqui a criatividade e a capacidade de adaptação que tiveram inúmeros missionários ao longo do 
tempo, em geogra�as e contextos culturais vários, levando o nome de Jesus, literalmente, aos con�ns da Terra, mas 
gostava mais de olhar para o momento presente e para contextos novos em que se tem desenvolvido a missão.

Em 2010, como resposta directa à Carta Pastoral dos Bispos Portugueses, Como eu vos �z, fazei vós também, nascia a 
Missão LX, uma proposta para adolescentes e jovens que quisessem, nas férias do Natal, ir ao encontro das pessoas, 
sobretudo as mais frágeis, para lhes levar a proximidade, o conforto, a alegria e a esperança de Jesus. Pensada 
sempre para responder às necessidades especí�cas de cada paróquia que a acolhe, o principal objectivo desta inicia-
tiva é fazer crescer em cada um a consciência de ser missionário e de como essa missão se concretiza indo ao encon-
tro, tocando a vida do outro, com coragem e desassombro. Desde 2016, a Missão LX passou a incluir também a 
Passagem do Ano no seu programa, como um desa�o a que os jovens façam escolhas que, como esta, muitas vezes 

07 Julho 2019 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro 
e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do 
amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

MISSIONÁRIOS COM NOME ESCRITO NO CÉU



são em contra-corrente, mas que acabam por compensar largamente. A última Missão LX foi a que acolhemos no 
Campo Grande, em Dezembro passado. 

Em 2018, na Paróquia do Campo Grande, nascia a Missão Família, inspirada e adaptada de um projecto que já existia 
em Schoenstatt. Três casais, com os seus �lhos, juntaram-se a outros jovens e foram durante uma semana das suas 
férias de Verão para Samora Correia, em Missão, num grupo de cerca de 50 pessoas. Mais uma vez, o contacto com os 
mais sós e desprotegidos foi o objectivo principal. Foi uma semana extremamente rica e impactante para todos. Aqui, 
pais e �lhos puderam surpreender-se pela facilidade com que estavam juntos na missão, na oração, nas partilhas – 
coisas que no dia-a-dia nem sempre são fáceis entre gerações diferentes. Os jovens puderam ver aqueles casais, com 
vidas tão absorventes e ocupadas, disporem do precioso tempo das suas férias para acolherem o desconforto e o 
inesperado da missão. No �nal, o saldo foi mais do que positivo: para as pessoas de Samora Correia – que já esperam 
o nosso regresso – e para os missionários que cresceram em humanidade e amor a Jesus.

São apenas três casos, de muitos, em que se vê claramente que quando nos sentimos enviados por Jesus, pelo simples 
facto de estarmos presentes, tornamos Jesus presente. É isso que faz com que estes tempos de missão sejam tão ricos, 
tão impactantes, tão alegres e tão verdadeiros. São experiências fortes de união a Jesus, são momentos partilhados em 
comunidade, são oportunidades concretas de serviço: três ingredientes fundamentais para nos sentirmos felizes e 
levarmos felicidade aos outros.

Os que vivem assim, diz o Evangelho, têm o nome escrito no céu!
Padre Hugo Gonçalves

A nossa paróquia está a organizar um retiro destinado a jovens adultos que estão na fase �nal dos seus cursos ou no 
início da sua vida de trabalho. Das 22:00 do dia 19 à tarde do dia 21 de Julho, um tempo para parar e descansar com 
Jesus! Informações e inscrições: caminhoemaus.campogrande@gmail.com.

QUINTAS-FEIRAS DE ORAÇÃO
Nesta quinta-feira, 11 de Julho, haverá Exposição do Santíssimo durante o dia e às 21:00 a vigília Rezar a Beleza.  

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE 
As inscrições pela primeira vez são feitas num dos encontros de acolhimento: 7 Julho (Domingo – 11:30), 9 de Julho (Terça-feira 
– 19:30) ou 17 Setembro (Terça-feira – 19:30). Para renovar uma inscrição basta entregar a �cha de renovação no Acolhimento 
paroquial.

CAMPO GRANDE | CAMPO DE FÉRIAS
Estão em aberto as últimas vagas para o campo de férias da nossa paróquia. De 4 a 8 de Agosto, junto à Praia das Maçãs, desti-
nado a adolescentes dos 11 aos 14 anos. O valor de participação é de 60€ e as inscrições são feitas em:
 www.igrejacampogrande.pt/grande/

MISSAS | HORÁRIO DE VERÃO
A partir do próximo dia 15 de Julho e até 22 de Setembro, as missas na nossa paróquia terão os seguintes horários: 
Segunda a Sábado – 9:00 | 19h00 
Domingo - 10:00 | 12:00 | 19:00

A ACONTECER

RETIRO PARA JOVENS TRABALHADORES

As férias afastam-nos da rotina, convidam ao 
descanso e à contemplação. Neste Verão, nos 
meses de Julho e Agosto, lançaremos diaria-
mente, sempre às 12:00, na nossa página de 
Facebook, uma breve meditação proposta pelo 
Álvaro Sousa e pelo João Sousa. Uma forma de 
mergulharmos no amor de Deus todos os dias!

FÉRIAS UM TEMPO TAMBÉM DE DEUS


