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Francisco Chaves

No Dilema 
Dos Sonhos

A esmagadora maioria das pessoas gostaria que o seu 

percurso de vida fosse isento de obstáculos ou di�culdades.

Dor e sofrimento, são questões para as quais nunca estamos 

preparados ainda que estas sejam inerentes à existência 

humana e, por isso, uma realidade que não podemos evitar sob 

o risco de, fazendo-o, vivermos alienados.

O dilema oscila entre o sonho e a realidade das nossas 

circunstâncias.

Se o “sonho comanda a vida”, como diz o poeta, não deixa de 

ser verdade que a realidade nem sempre facilita ou possibilita 

a concretização dos nossos sonhos.

Variadas vezes, as circunstâncias da nossa vida, 

aparentemente, conduzem-nos no sentido oposto da sua 

materialização, gerando sentimentos de frustração, desânimo 

e ansiedade.

Esta não é uma questão, apenas, dos tempos modernos.

A história da humanidade está repleta de muitos homens e 

mulheres que têm enfrentado o mesmo dilema. O que 

diferencia uns dos outros, dos que sucumbem à frustração aos 

que alcançam os seus sonhos, é a sua capacidade de crer e ser  

�el, vivendo em coerência com os seus sonhos sendo que 

este, nem sempre, é um caminho fácil.

Implica avaliarmos os nossos valores, as nossas motivações e 

aquilo que os fundamenta. Implica questionar o nosso conceito 

de sucesso; ser �gura pública, popular? Ser abastado, possuir 

muitos bens? ou ser SIGNIFICATIVO?

A vida de cada ser humano está repleta de potencial e 

signi�cado, consequente à nossa semelhança com o divino. O 

Grande Tecelão, na sua imensa sabedoria, vai 

“entretecendo-as” capacitando o Homem para a realização de 

feitos notáveis geradores de benefícios evidentes para toda a 

humanidade e de um verdadeiro sentido de vida, aos seus 

protagonistas, muito para além do pensado ou imaginado.

Negligenciar estes factos, é correr o risco de viver uma vida 

desprovida de sentido perseguindo sonhos e objetivos 

esvaziados de signi�cância.

Viver a vida em todo o seu sentido, expressando todo o seu 

potencial, implica abraçar os mistérios que ela encerra e 

con�ar que o autor da vida é, também, o Senhor de todos os 

mistérios, os quais, nos vai revelando à medida que 

caminhamos e con�amos que n’Ele, o melhor está para vir.
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AGENDA
MARÇO
12 Sábado
RETIRO DE COOPERADORES
Local: Comunidade de Inserção DJ, Fanhões

JUNHO
4 Sábado
PIQUENIQUE NACIONAL
Local: A Anunciar

JULHO
28 a 30 Quinta a Sábado
OUSA’16 - XXXVIII Conferência do DJ
Local: A Anunciar

DEZEMBRO
10 Sábado
CELEBRAÇÃO DE NATAL
Local: A Anunciar
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Para que um novo ano comece outro teve que chegar ao �m. 

Olhamos para trás e constatamos que foi um ano cheio de 

motivos para nos sentirmos gratos pela forma como vimos a mão 

de Deus, sustentando-nos e guiando-nos em tudo o que �zemos.

À semelhança de anos anteriores, fomos desenvolvendo todas 

as atividades que nos tínhamos proposto: O Retiro de 

Cooperadores, o Piquenique, a XXXVII Conferência Nacional do 

Desa�o Jovem OUSA’15 e ainda a Celebração de Natal, todas elas 

com um denominador comum, a nossa causa: Pessoas! São elas 

que dão sentido ao que fazemos, é por elas que o Desa�o Jovem 

investe tempo, recursos, materiais e humanos, pois são o nosso 

bem precioso.

Neste novo ano que agora se aproxima, gostaríamos de 

continuar a contar com o apoio daqueles que se identi�cam 

connosco e com a causa que servimos.

Conheçam-nos melhor, sigam-nos de mais perto, através do 

Facebook ou visitando as nossas instalações, quer Comunidades 

quer Cafés-Convívio e participem colaborando connosco 

voluntariando-se ou fazendo donativos regulares.

“Um grama de ação vale mais que uma tonelada de teorias” – 

Friedrich Engels

Bom Ano!
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HOJE TENHO CAMINHO,
MAS NEM SEMPRE
FOI ASSIM.

Chamo-me Levi Santiago, tenho 39 anos, nasci no seio de uma família de 

classe média, numa pacata aldeia da bairrada. A minha infância foi vivida com 

relativa liberdade, com as brincadeiras normais dessa época: apanhada, pião, 

futebol, bicicleta, coleções, joelhos esmurrados, queixos partidos, amigos, 

boas recordações…

A entrada na escola trouxe uma nova realidade, novos desa�os. Bom aluno, 

boa educação, tinha todas as credenciais para uma formação académica de 

sucesso. Ingresso no preparatório, já numa vila limítrofe, mais movimento, ação 

e novidades. Até aqui tudo bem, bom aproveitamento, bom menino diziam os 

professores.

A transferência para o secundário, outra escola, muito mais liberdade, 

interferiu no meu crescimento e formação como pessoa.

A necessidade de identidade, o confronto com vivências mais interessantes, 

deduzia eu, despertou em mim uma necessidade desmesurada de 

experimentar e viver fora dos limites.

O álcool começou a ser uma companhia, o tabaco logo se tornou hábito 

diário, aliado a festas e saídas que  trouxeram outras substâncias e também 

companhias mais velhas.

A prioridade dos estudos foi trocada pela adrenalina dos consumos e vida 

noturna.

A degradação começou a ser notória, a má educação, falta de valores, 

apenas prevalecia o não querer experimentar drogas pesadas, tinha medo, 

fruto da informação conhecida. Convivi com essa realidade durante algum 

tempo, sempre neguei, mas a constatação da minha realidade, a distância a 

que os amigos se colocaram naturalmente, a solidão que começava a ganhar 

terreno a passos largos fez-me perder esse medo e experimentei heroína. 

Ao início, nada fazia adivinhar o que gradualmente surgiria; o primeiro efeito 

surgiu com o desabar ruinosamente do meu percurso académico, �ndou, 

terminou. Não era importante, era tempo de aproveitar as novas sensações, 

deixar o tempo rolar à sua vontade, aproveitar ao máximo. Nesta ilusão não 

me dei conta que os amigos que tinha partilhavam as mesmas conversas, as 

mesmas situações, a mesma vivência, não existia outro assunto senão heroína. 

O mundo tornara-se muito escuro, sem outra direção, sem luz... A família já 

não conseguia esconder as marcas provocadas por mim, eram usados e 

abusados a meu bel-prazer. O mundo deles tornara-se também escuro. 

Esta realidade durou longos 11 anos, com alguns interregnos muito curtos, 

porque não havia caminho a percorrer. Não sabia viver sem consumir, carente 

de sentido na vida, razão de existir. Não valia a pena respirar...

Ops! A�nal os amigos ainda existiam, a família ainda acreditava num milagre. 

Num rasgo de lucidez pedi ajuda. O Desa�o Jovem era uma hipótese. 

A pirncípio não me agradou, o caminho que ofereciam para percorrer era 

demasiado exigente, abstinência completa, seria necessário tanto?

- Mas, se permanecer como estou, que �m é o meu?

Acedi. Depois de elucidado, iniciei o processo de admissão e ingressei dia 7 

de março de 2001 em Castanheira do Ribatejo. 

Foi muito difícil! Aliado à abstinência, um sentido de inutilidade. Valeria a pena? 

Não seria mais uma tentativa que se mostraria frustrada? E o futuro? Seria 

capaz de resistir, permanecer abstémico? Que caminho? 

As diferentes fases do programa terapêutico, os privilégios conquistados 

foram aumentando a noção de que era possível. Existia Caminho. Era Verdade. 

Era Vida.

Tinha que continuar, não podia desistir. Aos poucos fui ouvindo as propostas, 

as caraterísticas do Caminho, a Vida inerente, o Autor do Caminho. 

Cativou-me. Era um desa�o interessante. Aceitei. Quero percorrer esse 

Caminho acompanhado pelo Seu Autor.

Esta tem sido a minha caminhada ao longo de já 14 anos, e sim, sempre 

abstémico. Agora tenho outro sentido, tenho um Caminho a seguir, com 

pessoas maravilhosas que encontrei nesse mesmo Caminho, a melhor delas a 

minha esposa, uma estrela que deixou o universo mais escuro, brilha para mim! 

Outras que  o Autor acrescentou à nossa bicicleta, dois �lhos esplendidos, 

maravilhosos, verdadeiros milagres, que pedalam algo receosos este 

Caminho.

 Não me posso esquecer de muitos que percorreram comigo metros do 

Caminho, outros milhas, e tantos outros que continuam a acompanhar, outros, 

que em enganos no percurso nos trazem de volta, outros que me carregam 

em alturas necessárias, outros um simples café cheio de signi�cado, outros 

até que investiram mas não tiveram o privilégio de ver, gente maravilhosa, 

verdadeiros companheiros de caminho. Obrigado.

Hoje sei, sou privilegiado, fui agraciado pelo Autor da Vida.

Sou feliz, encontrei o Caminho da Vida.

Hoje dedico-me a indicar o Caminho a todos aqueles que perdidos, 

procuram encontrar o Caminho que lhes traga Vida Verdadeira.

Boas festas!


