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Francisco Chaves

A Vertigem
Dos Dias

Vivemos numa época incrível! O avanço da ciência e da 

tecnologia provocou alterações signi�cativas nos mais 

diversos domínios, facilitando-nos o acesso a um conjunto 

imenso de recursos na perspetiva de tornar a nossa vida 

mais saudável, fácil, intensa e empolgante.

No entanto, sem desprimor para todos esses 

benefícios, essa facilidade está a perverter o nosso estilo 

de vida. Vivemos num ritmo alucinante em que a sucessão 

de acontecimentos exige de nós uma capacidade de 

processamento que conduz, subtilmente, a uma perigosa 

super�cialidade in�uenciada pela necessidade de manter 

“as coisas a funcionar...” e viver a vida ao máximo.

A agitação dos nossos dias, não tem um carácter 

meramente externo. Ela tem implicações no nosso 

mundo interior, no nosso funcionamento interno, ao 

ponto de determinar comportamentos e hábitos sem, 

contudo, muitas vezes, termos tempo para entender a 

razão dos mesmos, numa lógica mais funcional e menos 

re�exiva. 

Vivemos no desassossego de saber o que temos de 

fazer e como fazer, numa viagem de sentido inverso, de 

fora para dentro. Necessitamos, urgentemente, de 

inverter esse sentido e questionarmo-nos, sobretudo, 

naquilo que determina o que somos e fazemos, no 

porquê!

Aproxima-se mais uma Conferência do Desa�o Jovem e, 

com ela, a oportunidade de parar para nos ouvirmos, 

ouvirmos Deus e sermos desa�ados por Ele. 

O que fazer? Como fazer? Ousa parar, Ousa re�etir, 

Ousa agir. 
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AGENDA
DEZEMBRO
9 Sábado
Celebração de Natal
Local: A anunciar
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No passado dia 10 de Junho realizou-se o piquenique anual 

do Desa�o Jovem, na nossa Comunidade de Inserção em 

Fanhões.

Neste dia especial juntam-se a nós as equipas que 

trabalham nos Cafés-convívio e Pontos de Contacto (que 

são uma das faces do Desa�o Jovem nas cidades e nas ruas 

do nosso país), familiares e amigos dos nossos utentes, bem 

como, homens e mulheres que já passaram pelo programa 

e que, sempre que possível, nesta altura voltam para nos 

alegrar com a sua presença.

Durante a parte da manhã, houve a oportunidade de 

celebrarmos, juntos, louvando a Deus e agradecendo-Lhe 

pelas vidas transformadas. Ouvimos o testemunho do Fábio 

Pacheco que tendo passado por uma vida de dependências, 

hoje é um homem transformado e decidiu usar a sua vida e 

o seu testemunho para alcançar outros, estando nesta 

altura a cooperar com a equipa da Op. Josué, no Desa�o 

Jovem. 

A re�exão sobre a Palavra de Deus foi feita pelo Presidente 

da Instituição, Dr. Francisco Chaves, sob o tema: - E agora? 

Esta re�exão fez-nos pensar sobre os momentos 

inesperados da vida, que nos fazem sentir perdidos e sem 

saber o que fazer, mas relembrou-nos que: ter Jesus na 

vida não nos isenta de di�culdades, que Deus não é 

insensível nem está distraído, que Deus sabe o que faz ainda 

que tenha forma invulgares de nos ajudar e, por �m, que em 

Deus sempre haverá mais e melhor para viver.

Como piquenique sem os belos grelhados não seria a 

mesma coisa, cumpriu-se a tradição graças à participação 

generosa de muitos, que trouxeram para e si e para mais 

uns quantos, o que desde já muito agradecemos.

Para encerrar em beleza, realizou-se um torneio de 

futebol, para gastar as muitas calorias ingeridas.

Estamos gratos e felizes por este tempo de festa, alegria 

e partilha!

Para o Ano estaremos juntos de novo, não faltem!
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Por volta dos meus 16, 17 anos iniciei-me na vida da noite e 

das drogas. Comecei por consumir drogas intituladas leves 

(Ganzas, Marijuana), mas, seis meses depois e com novas 

companhias comecei a fumar heroína e logo mais 

experimentei cocaína injetada. Daí até �car dependente foi 

muito rápido. Era agora dependente de ambas as drogas, 

de forma injetada.

Andei pelo Casal Ventoso, roubei, vivi na rua, destruí 

completamente os meus pais e a minha irmã, tanto a nível 

emocional como a nível �nanceiro.

Um dia falaram-me do Desa�o Jovem. Decidi integrar esta 

família maravilhosa aos 21 anos e restabeleci. Readquiri 

valores que se tinham perdido, adquiri novos valores e 

conheci Aquele que, até aos dias de hoje, comanda a minha 

vida. Seu nome é JESUS. Ele é o único capaz de pegar 

naqueles que são desprezíveis aos olhos da sociedade, 

curá-los, transformá-los e torná-los novas pessoas de 

bem e úteis para a sociedade, usando para isso pessoas, no 

meu caso as que trabalham no Desa�o Jovem.

Após um programa de 12 meses, comecei a trabalhar e 

reintegrei-me bem na sociedade. Também comecei a 

frequentar uma igreja, que ainda hoje frequento e onde 

também coopero. Passei por momentos difíceis, mas 

sempre me agarrei às promessas que Deus me tinha dado 

e que também foi trazendo durante os períodos 

complicados.

Hoje sou empresário, tenho cerca de 40 colaboradores 

(alguns dos quais vindos do mesmo tipo de vida que eu 

próprio vivi, hoje recuperados), sou muito bem casado com 

Maria João Martins que tem sido o pilar forte da minha vida. 

Temos duas lindas e maravilhosas �lhas, a Joana Martins de 

12 anos e a Francisca Martins de 3 anos.

Sinto-me um homem afortunado, não pelo que possuo, 

mas porque um dia conheci o Deus que me mostrou o seu 

amor e pegando em mim, a tal coisa desprezível e louca 

deste mundo, transformou-me e deu-me uma vida nova.

Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os que 

estiveram envolvidos na minha recuperação e que ainda 

continuam a apoiar-me. Não citarei nomes para que não me 

falte ninguém. Mas há um que não posso deixar de referir: 

Obrigado Vitor Costa pela tua presença constante na minha 

vida, pelo teu carinho, cuidado e pela tua amizade 

incondicional.

Agradeço também e acima de tudo a Deus que não desistiu de 

mim e que nunca desistirá daqueles que se chegarem a ELE!

O MEU NOME É NELSON 
LIMA MARTINS, TENHO 40 
ANOS E SOU EMPRESÁRIO, 
MAS A MINHA VIDA NÃO FOI 
SEMPRE ASSIM.


