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Francisco Chaves

A Incerteza
dos Dias

As sucessivas notícias sobre a situação socio económica e 

escândalos �nanceiros, as catástrofes naturais, as cruéis 

ações de terrorismo e a morte inesperada de amigos ou 

entes queridos, entre outras, tem gerado um clima 

generalizado de incerteza que, em muitos casos, conduzem 

a um estado de insegurança. 

Estas circunstâncias têm a faculdade de pôr à prova 

convicções e reais capacidades de decisão perante tais 

desa�os. Quase diariamente, somos confrontados com a 

difícil tarefa de decidir como agir: - fugir ou ousar. 

A fuga é, demasiadas vezes, a escolha de muitas pessoas, 

evitando dessa forma enfrentar o desconforto das 

circunstâncias e a dolorosa constatação das limitações 

pessoais. Opção aparentemente mais rápida e mais fácil, a 

fuga é, no entanto, o caminho da ilusão, o caminho que nos 

afasta da descoberta de novos recursos e aptidões e, por 

isso, inibidor do crescimento, do amadurecimento, da 

transformação. A fuga é, em muitos casos, um sintoma da 

ausência de um sentido de vida. Percorrê-lo, é fugir de 

crescer. 

Crescer implica dor, desconforto. Implica, por vezes, 

sentirmo-nos perdidos, não por inexistência de opções, de 

recursos ou por inabilidade pessoal, mas porque estes são 

um caminho que nos afasta de um propósito maior que dá 

sentido à nossa vida. 

Crescer implica ousar. Ousar sair das nossas zonas de 

conforto, ousar percorrer o caminho que Deus planeou, 

mesmo que nos pareça estranho, invulgar e para o qual nos 

sentimos incapacitados. 

Na vida existirão sempre circunstâncias que nos 

confrontam com uma escolha: - fugir ou ousar?

O Rei Salomão aconselha a con�ar em Deus de todo o 

coração e a não nos �armos apenas na nossa inteligência. A 

apoiarmo-nos n’Ele em tudo o que empreendermos e Ele 

nos mostrará como agir.

www.desafiojovem.com  |  www.facebook.com/desafiojovemportugal

Ousa ouvir, Ousa confiar, Ousa agir!



Ana Chaves

AGENDA
JULHO
23 Quinta a 25 Sábado
OUSA’15 - XXXVII Conferência do DJ
Local: MEIBAD Fanhões

DEZEMBRO
5 Sábado
Celebração de Natal
Local: a definir

www.desafiojovem.com  |  www.facebook.com/desafiojovemportugal

O Retiro de Cooperadores é um evento muito importante 

para nós. Realiza-se uma vez por ano e é especialmente 

pensado para todos os colaboradores, voluntários e 

cooperadores de cafés-convívio e pontos de contacto, 

proporcionando momentos de formação, inspiração e 

desa�o. 

No passado dia 7 de março, realizámos, uma vez mais, o 

nosso Retiro de Cooperadores e, este ano, optámos por 

fazê-lo nas instalações da nossa Comunidade de Inserção 

em Fanhões, opção que se mostrou fantástica, pois 

permitiu uma maior proximidade, convívio e partilha. 

Tivemos a preciosa colaboração do Pastor José Luís 

Valbom da Igreja Apostólica do Cartaxo (também ele fruto 

deste trabalho) e do seu grupo de louvor. 

O Diretor Nacional do Desa�o Jovem na Ucrânia, Sergey 

Glusko, foi o orador convidado e, interpretado pelo nosso 

amigo Roman Chubok, relembrou-nos que: voltar às 

promessas de Deus, renovar o nosso compromisso com Ele 

e entrar no Seu descanso, são práticas fundamentais e 

indispensáveis para viver a causa que abraçámos, com 

forças renovadas. 

Agradecemos muito a todos quantos estiveram 

presentes, e estamos certos de que saímos mais animados 

e encorajados na tarefa de trazer esperança e 

oportunidade àqueles que já a perderam.

Reservem desde já a data do próximo retiro, 12 março de 

2016. A vossa presença e participação são muito 

importantes!
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conferência desafio jovem
meibad - fanhões

adultos 20.00¤
crianças 10.00¤

sergey glushko

diretor dj ucrânia

jay falon

diretor dj

Reino Unido



Ana Chaves

Porque há tradições que são para manter, o primeiro 

Sábado de Junho é dia de piquenique no Desa�o Jovem. 

Assim, e à semelhança do ano passado, este ano, 

realizou-se na nossa Comunidade da Castanheira do 

Ribatejo.

Este é sempre um momento de alegria e reencontros 

entre colaboradores dos Cafés-convívio, familiares e 

amigos dos nossos residentes, bem como, aqueles que 

concluíram o programa mas que, sempre que possível, nos 

visitam honrando-nos com a sua presença.

Mais uma vez não faltou tempo para celebrar e ser 

inspirado com testemunhos e com a palavra, nem para a 

partilha de boas memórias e grande convivo, 

acompanhados pelos belos grelhados resultado da 

participação generosa das muitas visitas.

Estamos gratos por este tempo de festa, alegria e 

partilha!

Até para o Ano, não faltem!
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