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Francisco Chaves

Gratidão e
Generosidade

O Natal tem o condão de despertar ou potenciar a nossa 

sensibilidade e, com isso, aumentar a nossa disponibilidade 

para partilhar e para valorizar pessoas e momentos. 

É uma época em que nos tornamos mais tolerantes e 

disponíveis aos outros e às suas necessidades. 

Estranhamente e apesar de todos os votos e 

determinações, característicos das re�exões próprias 

desta época, logo mais, com o início de um novo ano, essa 

sensibilidade e disponibilidade diluem-se na vertigem do 

tempo. 

Então algumas questões devem interpelar-nos: - A nossa 

sensibilidade e disponibilidade são a expressão da nossa 

natureza ou uma reação a um contexto? Que valores 

sustentam a nossa vida? 

Certo dia, quando questionado sobre quais as 

recomendações mais importantes para viver uma vida 

signi�cativa, Jesus declarou que os valores basilares da vida 

são a Gratidão e a Generosidade e que esses dois valores 

se potenciam mutuamente, assentando neles os 

fundamentos da vida. 

Somos gratos pelo facto de entendermos que tudo o que 

somos e possuímos é resultado da dádiva divina, expressão 

do Seu amor pela humanidade e não uma recompensa 

devido aos nossos méritos. 

Consequentemente, o reconhecimento da dádiva 

imerecida ajuda-nos a ver e considerar os outros como 

iguais, carentes dessa mesma dádiva, compelindo-nos à 

generosidade. 

Doutra forma, a generosidade como resposta a um 

contexto é mera caridade ou um ato de piedade e, nessa 

mesma medida, a gratidão não será mais do que mera 

educação ou cortesia. 

Que a Gratidão e a Generosidade sejam qualidades do 

nosso caráter e não apenas respostas a épocas festivas 

estabelecidas no calendário. 

Que a nossa oferta não sejam prendas, mas a nossa 

própria vida, tempo, dons e então será Natal, 

verdadeiramente, todos os dias e sempre que um homem 

quiser.
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AGENDA
JUNHO
10 Sábado
Piquenique
Local: A anunciar

JULHO
27 Quinta a 29 Sábado
OUSA’17 - XXXIX Conferência do DJ
Local: MEIBAD Fanhões
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Chamo-me Francisco Javier, tenho 31 anos e sou de 

Córdoba (sul de Espanha). 

A primeira coisa que me vem à mente quando falo do meu 

testemunho é ¨GRATIDÃO¨. 

Dou graças a Deus pela vida de todos aqueles que me 

ajudaram quando mais necessitava: família, irmãos. Sem 

dúvida foram a ferramenta que Deus usou para salvar a 

minha vida. Comecei a construir uma nova vida e a acreditar 

que era possível sair do mundo das drogas e do inferno em 

que vivia. Resumindo essas são as palavras (droga e inferno) 

que rapidamente descrevem a minha adolescência desde os 

12 até aos 25 anos. 

Durante esse período vivi momentos de loucura e enorme 

pesadelo, pois todas as decisões que tomei foram erradas 

e todos os caminhos que escolhi foram caminhos de 

perdição e morte. 

Não queria estudar. Fui expulso de dois colégios pela minha 

atitude e rebeldia e pela má in�uência que eu era para 

outros. Os amigos que escolhi eram piores que eu. 

Andávamos sempre à procura de confusão, consumíamos 

drogas, álcool, era normal andar envolvidos em pancadaria, 

vendia drogas e deixava-me levar por esse estilo de vida. 

Enchia-me de ira e ódio por tudo ou por qualquer coisa, 

escondia as minhas fraquezas fazendo mal a todos, sendo 

essa a minha defesa contra qualquer ataque que viesse 

para me prejudicar. Aprendi a viver assim, formando-se em 

mim um carácter distorcido, só para fazer o mal. 

AGORA TENHO VIDA E A 
RELAÇÃO COM A MINHA 
FAMÍLIA FOI RESTAURADA. 

Vivi assim durante a maior parte da minha vida, foi também 

por essa razão que a minha saúde mental se deteriorou 

muito. Rapidamente me habituei a recorrer às drogas para 

evadir-me da realidade e do sofrimento. Este facto 

condicionou a minha vida para sempre, perdendo a con�ança 

em mim e nos outros, deixando de acreditar num futuro 

melhor e em sonhos que, acreditava, nunca se iriam realizar. 

Amargura e tristeza enchiam o meu coração, e um grande 

vazio acompanhou-me durante muito tempo. Saía para as 

festas noturnas (discotecas) com os meus colegas para 

ouvir música eletrónica e consumir qualquer tipo de droga 

que me �zesse sentir bem e esquecer por momentos de 

todo o mal. 

Assumi a realidade das drogas. A droga converteu-se na 

minha melhor amiga e acompanhou-me sempre, 

satisfazendo-me, dando-me prazer, enchendo-me, 

fazendo-me sentir “bem”, mas, na verdade, não era isso que 

acontecia, dava-me apenas uma falsa segurança.

Quando vendi droga, enriqueci economicamente e não 

necessitava de trabalhar. Comecei a sentir que tinha o 

controlo total de tudo, até que foi “ela” que tomou o 

controlo total da minha vida durante muitos anos. Por sua 

causa perdi, materialmente, muitas coisas, perdi a relação 

com a minha família, perdi a saúde e pensei que o meu 

destino seria viver na prisão da droga (cocaína e heroína), 

pois estava amarrado sem poder pensar numa saída. Estava 

totalmente cego, sem permitir que ninguém me ajudasse 

nem convencesse a mudar a má vida que levava. O meu 

coração tornou-se duro e arrogante com tendência para a 

maldade e nem os meus me queriam por perto. 

Por isso digo que foi um milagre aquilo que me aconteceu. 

Um dia quando estava muito mal, conheci alguém que, sem 
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antes

atualmente

dúvida, Deus colocou no meu caminho. Esta pessoa fez 

algo que ninguém ainda tinha feito por mim, esta pessoa 

“orou por mim” e em sua oração disse algumas coisas que já 

não ouvia há muito tempo e que bateram no meu coração 

fortemente… falou de AMOR, PERDÃO, RESTAURAÇÃO, FÉ, 

ESPERANÇA, ALEGRIA, CORAÇÃO NOVO, SALVAÇÃO, PAZ, 

JESUS… não sei explicar bem, mas pela primeira vez na 

minha vida deixei-me ajudar, senti algo que havia perdido há 

muito tempo: “Con�ança”. Esta oração produziu fé e foi a 

mola impulsionadora para tomar uma importante decisão 

que mudou o rumo total da minha vida. Estou grato a Deus, 

porque se não fosse por Ele não sei o que seria de mim. 

Fiz um programa de reabilitação no centro Peniel de 

Córdoba e também a reinserção e foi um êxito. Nunca 

pensei ou poderia imaginar que hoje seria um homem livre 

da droga. 

João 14:6 diz: “Eu sou o caminho a verdade e a vida…” e 

posso assegurar-vos que até ao dia de hoje, foi a melhor 

decisão que tomei e o melhor caminho que escolhi. 

Agora tenho vida e a relação com a minha família foi 

restaurada. 

Gálatas 5:22 diz: “O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, 

paciência, amabilidade, bondade, �delidade, humildade e 

domínio próprio…” 

Atualmente encontro-me a colaborar em Portugal, na 

Comunidade de Inserção do Desa�o Jovem, ajudo com o 

meu tempo e a minha vida na manutenção da Comunidade, 

tendo também oportunidade de partilhar as minhas 

experiências com outros que estão a lutar para sair de uma 

vida cheia de problemas devido às drogas e ajudando-os a 

aprender a viver uma vida nova. 

Porque há Vida e há Esperança e para Deus tudo é 

possível!

COMECEI UMA NOVA 
VIDA COM JESUS!
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A XXXVIII Conferência Nacional do Desa�o Jovem 

realizou-se, entre os dias 28 e 30 de julho, nas instalações 

do MEIBAD, em Fanhões.

Este ano, para além do presidente do Desa�o Jovem, 

Francisco Chaves foram oradores os pastores Jay Fallon 

(Desa�o Jovem Reino Unido), Tiago Cavaco (Igreja Batista da 

Lapa), Nuno Ornelas (CCLX), Pedro Canito (Igreja Reviver – 

Elvas) e Miguel Jerónimo (Sociedade Bíblica).

Sob o tema OUSA, os oradores trouxeram-nos 

mensagens que foram, simultaneamente, de confronto, 

encorajamento e desa�o.

Paralelamente às atividades com os adultos, decorreu um 

programa especial para crianças dos 6 aos 12 anos tendo 

como oradora a Susete Mira (A Casa da Cidade). 

O ponto alto da conferência foi a cerimónia de graduação 

de 18 residentes, de vários pontos do país e do estrangeiro, 

que concluíram o seu programa de reabilitação no ano de 

2015.

 Para além da oportunidade de celebrarmos juntos, este 

evento possibilitou ainda a alegria do reencontro com 

antigos colaboradores e residentes do programa do 

Desa�o Jovem.

 Vários foram os voluntários que nos ajudaram na 

realização deste evento, a todos, agradecemos de coração.


