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“O Espírito nos move a escutar... e a aprender...” Cap.G.RSCM

A primeira motivação para participar desta iniciativa dos
Padres Vocacionistas foi o meu atual compromisso com as
nossas queridas formandas RSCM de votos temporários. Juntas, formamos agora a
EQUIPE JUVENTUDE da Província. E eu vi nesta
oportunidade pastoral a “porta” de um
conhecimento mais pessoal das queridas
junioras, expondo-nos juntas a esta iniciativa
missionária, na região onde se encontram as
nossas duas Comunidades RSCM com presença
das junioras. De fato, foi muito bom sentir-me
companheira da Rosinéia e da Joanita,
lamentando a falta da Sandra e da Precious que não puderam participar. Delva, mais
uma vez, foi uma grande companheira nesta vivência missionária.
Éramos quase 40 missionár@s, espalhad@s em duplas pelas comunidades que
formam aquela Igreja Local de Riachão do Jacuípe. Tínhamos
em comum um Manual para a Missão, contendo um variado
conjunto de recursos para a vivência da Missão, de forma
criativa e, ao mesmo tempo, bem planejada: objetivo geral e
específicos, 10 passos
para uma autêncica
missão, os 10
mandamentos d@
missionári@, orientação para os encontros com
diferentes grupos existentes nas comunidades,
sugestão de textos bíblicos para as visitas às
famílias, assim como uma programação muito
útil para a vivência de cada dia da missão e dos encontros com os diferenciados
grupos ali existentes – jovens, crianças, terço dos homens, pastoral da sobriedade,
pastoral familiar, Legião de Maria, apostolado da oração...
Naquela semana, meu companheiro de dupla missionária foi
um jovem postulante vocacionista - o querido Danilo, que
iniciará o seu Noviciado no próximo dia 11 de fevereiro, dia em
que também eu iniciei o meu Noviciado... há 52 anos! Fomos
hospedados pela querida Jaciara, que nos acolheu
verdadeiramente como irmãos!

Cada noite a Celebração com a Comunidade tinha um foco vocacional específico,
incluindo: Missionári@s, Família, Cristãos Leig@s, Consagrad@s, Ministros
Ordenados, cada qual nos seus diferentes serviços à
Comunidade.
Durante as visitas às casas das famílias, foi um ponto
alto conhecer mais de perto as pessoas daquela
localidade: seus valores, desafios, atividades
profissionais, composição familiar,
generosidade na partilha do que têm e são,
hospitalidade e afeição pel@s missionári@s
como verdadeir@s irm@s – tudo isso gravado
fortemente no nosso coração missionário!...
Outra riqueza foi o conhecimento adquirido
daquela porção do nosso Brasil! Em pleno
sertão baiano, na região da Caatinga, considero mesmo um privilégio poder
testemunhar o amor das pessoas pela sua região – não obstante os desafios com que
convivem na sua vida diária!

A riqueza ali é imensa!!! assim como é imenso o desafio de transformação daquele
potencial maravilhoso em VIDA! Meu coração se tocou de forma muito especial pelas
pessoas que ali vivem convencidas de que A CAATINGA NÃO É UM PROBLEMA, MAS
SIM UMA SOLUÇÃO! O protagonismo daquela gente antecipa com a sua ação o que
seria de direito desejar do Governo – em instância Local, Estadual e Nacional!
Algumas fotos ficam como um pequeno “documentário” do que vi, ouvi e
testemunhei na convivência com aquelas pessoas que agora carrego no meu coração.
Ir.Rosinha, RSCM

