MATURIDADE.
Um tema provocador?!
 Em vez de partilhar acontecimentos, decidi partilhar-me através deles.
 Assim a história perpetua-os a eles e a mim =)
 Pode parecer egoísta, mas apanhar a boleia da vida e tornar-me uma parte da sua história não é
necessariamente imodéstia (aliás a memória acerca de Deus e do seu Povo joga um papel crucial na
nossa fé)
 Aos 40 (e dois, quase) anos experimento (mais) uma crise existencial. O que vale a pena? O que é
digno de ser vivido? Que legado vislumbro da minha vida?
Posso dar-me respostas feitas, mas não quero. Quero sentir na minha carne
e no meu sangue a energia, a vivacidade, a paz do pleno sentido que a
vida pode oferecer… aos 10, aos 40 ou aos 80.

Mas como?
Na minha interacção diária não me preenche oferecer ‘boas ideias’ ou ‘boas práticas’ (até porque é difícil
dispor de ‘boas’). Quero experimentar e oferecer ‘fogo’!
 “Saberás, hoje, que o Senhor, teu Deus, caminha diante de ti como um fogo devorador” Dt 9,3
 “Mas, no meu coração, a sua palavra era um fogo devorador, encerrado nos meus ossos. Esforçava-me
por contê-lo, mas não podia”. Jr 20,9
 “Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já se tivesse ateado!” Lc 12, 49
 “Todos serão salgados com fogo” Mc 9, 49
Esta sede, mais ou menos consciente, inquieta mais do que se possa pensar… tem subjacente o valor que
atribuímos a nós próprios, aos outros, ao tempo de vida que nos é dado viver.
Muitos anos antes da era cristã, numa intuição (?) de Deus, várias civilizações representaram a imortalidade
por meio de uma metáfora em que uma ave renasce das cinzas pela imolação do fogo: a Fénix (gregos) ou
Bennu (egícios).
É o fogo que nos regenera aos 10, aos 40 e aos 80.
Mas como?
O meu caminho de plenitude nunca ninguém o fez ou fará… Só eu posso tactear e descobrir por onde passa.
Francisco de Assis disse algo do género quando afirmou que não nos podemos apropriar da santidade de
outrem. Cada um desbravará (não sozinho) um caminho único de santidade.
Plenitude e santidade sugerem maturidade. Segundo um dicionário online, maturidade ou amadurecimento é
o processo de desenvolvimento dos seres vivos no sentido de tornar o organismo apto para a reprodução (e
também podemos entender reprodução como a oferta de nós que permite a outros ter vida/ gerar na fé);
condição de estar em pleno desenvolvimento; experiencia ou ponderação própria da idade madura.
As crianças querem ver tudo; os jovens querem experimentar tudo; e os maduros?
Os maduros já não querem ver e experimentar tudo mas, o que experimentam, gostam de saber/sentir em que
se implicam, como, porquê e para quê! A profundidade e o sentido substituem a quantidade.
Acontece que ao contrário da quantidade que é facilmente visível/mensurável, a qualidade não. Eis um dos
primeiros desafios da idade madura. Outro desafio é que a qualidade, mais que a quantidade, é lenta.

É estranho que, quando o tempo parece encurtar, a vida nos pede mais calma: as coisas levem-nos mais
tempo, quer pela nossa maior morosidade, quer abordagem mais profunda das vivências.
Aprender a ser eu aos 2 anos, reaprender a ser eu aos 12, aos 22, aos 32, aos 42 (e quem tiver mais continue).
Reaprender outro estilo de mover-me, de pensar, de falar, de envolver-me; conhecer-me noutra sensibilidade
porque ‘noutro corpo’; o que perdi e ganhei, com que posso contar! É um novo eu a cada década; e não dá
para usar as estratégias da década anterior. Agora aberta, como as crianças, a descobrir os recursos (e o
tesouro escondido) desta década! A isto os cientistas chamam plasticidade.
Eis-me então na descoberta de um novo tempo e espaço, novas irmãs e irmãos, nova cultura e,
consequentemente, uma nova Isabel… (quiçá um ‘novo’ [entendimento] Deus! “Tarde vos amei ó Beleza tão
antiga e tão nova, tarde vos amei” S. Agostinho).
Crescendo como família FMM
Apresento pequenos sketch! Um encontro com as jovens
religiosas permitiu que desvelássemos (partilha convergente)
a importância da família como um dos entendimentos
fundantes e aspirações para a Vida Comunitária. Nela, a noção
de fragilidade e momentos de oposição não apaga a
profundidade dos laços e o bem-querer.

Entretanto, a 7 de Novembro, as irmãs brindaram-nos na festa da
intercessora das jovens professas, Beata Maria Assunta.

No Centro S. Clara de Assis, quatro das nossas estudantes tiveram
a sua festa de graduação após dois anos de formação. Não sei se
foi sensação minha, mas senti-as mais confiantes, sociáveis, de
cabeça erguida para enfrentar as oportunidades ou a falta delas.

Como comunidade preparámos o Natal. Ao nível da partilha, o
discernimento nem sempre é linear. Por um lado urge dar pela
necessidade real e concreta de quem não tem ou tem
insuficientemente; por outro lado, é importante evitar a
dependência e a instalação do
assistencialismo como modo de vida
ou entendimento do papel da Igreja.
Assim, onde as necessidades eram mais
básicas
partilhamos
cereais
e
leguminosas (Kalobeyei – comunidade distante), onde eram mais afectivas
partilhamos tempo e companhia (Safe Heaven – campo de refugiados) e onde eram
mais espirituais partilhamos oração (jumuias – pequenas comunidades cristãs).

No almoço de Ano Novo convidámos padres, irmãos e irmãs a
juntarem-se à nossa comunidade. Aqui é sempre imprevisível
se isso quer dizer 7 pessoas, 14 ou 21… foram 13 o que nos
deixou confortáveis (e aliviadas) com a nossa previsão =).
Na festa da Epifania, tão
significativa para o nosso
Instituto, a rainha de Singapura
– Molly (cessante) recebeu com
alegria a rainha da Índia – Helena (nova) legando-lhe o Menino Rei, alegria
para todas as nações.
“Maturidade não significa o quanto alguém viveu, mas o quanto aprendeu com aquilo que viveu” Autor
desconhecido
Crescendo como comunidade paroquial
Na celebração do Cristo Rei, a nossa paróquia fez uma das duas
procissões anuais pela cidade de Kakuma. A cidade congrega todo o
tipo de credos com um número significativo de fiéis da religião
tradicional, muçulmanos e outras confissões cristãs. Por aqui a
convivência tem sido pacífica até porque dependemos uns dos
outros para os bens básicos como água e alimentação. Neste meio,
qualquer evento é sempre alvo de interesse e, por isso, a nossa
procissão atraiu crianças e adultos de todos os quadrantes.
O nível de identificação com a confissão religiosa (diferente
do nível de fé), pelo que me apercebi até agora, não é
profundo e discernido (sendo a formação dos conteúdos da fé
uma necessidade premente).
Outra das características deste povo é que todo o pretexto é
bom para celebrar e juntar as pessoas. No sétimo aniversário
de ordenação do nosso pároco, lá nos juntámos em grande
festa… Por estes lados nunca é bem possível saber quando
uma festa começa ou quando acaba =) Foi entre o entardecer
e pela noite dentro! (O tempo tem outras medidas!)
No dia 5 de Dezembro, em Lodwar, celebrou-se o dia da Família Diocesana e
durante a celebração tivemos a ordenação de um novo sacerdote, Charles, que
veio para a nossa paróquia. Este dia foi rico em leituras de fé. O nosso pároco
(paróquia do Bom Pastor), Richard, na sua viagem para a celebração (levando
com ele 14 paroquianos) teve um problema no motor do
carro, tiveram que chamar um ‘taxi’ que capotou no
caminho acabando este sacerdote magoado por ajudar o
motorista e passageiros a sair do carro capotado. Além
de um braço partido, nada mais grave… mas deu para o
susto, e para ver a qualidade do pastor.
O padre recém ordenado partilhou (num dos nossos
encontros das festividades de Natal) que a sua mãe
faleceu subitamente pouco antes da sua ordenação
(durante o seu retiro) o que por um lado o deixou
bastante abalado e, por outro, lhe inspirou que agora não há distância que o separe a bênção dela.

Uma das tradições de Natal típicas desta paróquia é a construção e
viagem
da
cabana
(presépio), feita pelas
‘mamãs’ locais. Uns
dias antes do 24 de
Dezembro elas chegam
ao átrio da Igreja, a
cantar
e
dançar,
reunindo uma grande
multidão que se vai
juntando pelo caminho. Depois coloca-se a cabana enfeitada na
Igreja à espera da Sagrada Família na Noite de Natal.
Como nem todas as crianças têm acesso a uma
festa de Natal (como a conhecemos), a irmã
Molly (com a comunidade) decidiu fazer, como o
dinheiro que a paróquia lhe deu por altura da
morte do pai, uma festa para as crianças. No
Domingo 27, dois catequistas tradutores
(turkana/kiswahili/inglês), autos de Natal, jogos
tradicionais, lanche, baile, presentes (balões)…
Foi uma manhã cheia para a pequenada. Não
faltou nem a bênção do pároco.
Além do Menino Jesus muitos outros meninos e meninas se juntam à família cristã
no Natal. Esta é uma época de baptismos por aqui. Literalmente às centenas. No
Domingo da Epifania, fomos (eu e a irmã Molly) com o padre Charles a uma das
nossas comunidades mais remotas. Não
tínhamos andado 100m já o carro da
paróquia (ao lado) tinha avariado…
Vale o facto de ninguém reclamar aqui
por causa da hora! Duas horas depois do
previsto, lá chegámos, recebidos com muita alegria, como
costume. Aliás, se há alguma coisa que nos faz bem à alma e ao
corpo é a alegria, e aqui é um valor cultivado e partilhado com
muita generosidade.
“A maturidade permite-me olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais
tranquilidade, querer com mais doçura” Lya Luft
Crescendo como Igreja
A nível de Igreja é sabido que tivemos entre nós (Quénia) o
Papa Francisco. Foi um grande evento inclusive por parte da
sociedade civil. Como era esperado o Papa foi humilde e
próximo (adjectivos nos jornais) mas também muito frontal.
Apontou muitas coisas e ressaltou os problemas da corrupção e
tribalismo. No dia da sua visita foi decretado feriado e todo o
país foi convidado à reflexão e oração. Foi o que fizemos com
as nossas estudantes de S. Clara. Depois convidámos alguns
jovens da paróquia a acompanhar a visita na nossa casa (TV).

Por iniciativas diversas, as férias de Natal foram uma época de workshops. (1) Workshop para professores
desiludidos com o sistema de educação, (2) workshop para as famílias e o seu conflito de gerações, (3)
workshop para jovens com dificuldades em saber com que futuro podem contar (entre outros).
(1) “Mstahimilivu hula mbivu” provérbio queniano que diz «o homem paciente come fruta madura»
Qualquer processos de crescimento demora tempo. Crescimento da democracia, crescimento da
juventude, crescimento de relações que facilitem a interacção entre professores e alunos. E nunca é
espontâneo, precisa de cultivo incessante. O desafio foi manter acesa a chama da esperança e da
motivação.
(2) Nas famílias a experiência foi magnífica
(surpreendente). Os pais pertencentes ainda ao
nomadismo e às tradições ancestrais e os filhos já
integrados numa ‘filosofia’ ocidental procuraram
dialogar. Ousámos trabalhos de grupo e plenário (em
três línguas). Quanto aos filhos, estavam habituados.
Os pais não sei se alguma vez se sentaram em
secretárias e, quando pedimos que se sentassem em
grupo, viraram as costas uns para os outros sem
perceber o que pretendíamos. Mas depois de perceberem, agarraram-se ao questionário e não o
largaram enquanto não terminaram. Fizeram atrasar o almoço e a missa de encerramento mas
levaram o seu trabalho muito a sério. Foi muito gratificante e positivo. Uma coisa em que todos
concordaram foi a necessidade de respeito mútuo e a implicação dos mal-entendidos.
(3) O workshop para os jovens teve temas como:
mensagem do Papa para os jovens, gestão de
conflitos,
vocação,
vivência
em
casal
(matrimónio), empreendedorismo, ambiente, etc.;
muitos prelectores e bons.
E depois uma sessão prática inesperada. Ao
pedirmos a eleição dos novos responsáveis
diocesanos da juventude, a eleição apresentou
todos os problemas que surgem ao nível nacional:
votos a mais, conflitos entre proponentes, pressão e suborno… Foi uma altura para discutir in loco o
que afinal a juventude quer… Fala bem, deseja mudança mas age igual aos que critica. Depois de
algum sofrimento para estabelecer as regras da eleição, lá se conseguiu. Talvez este seja o exercício
que não vão esquecer.
“Maturidade não é quando começamos a falar sobre coisas grandes, mas quando começamos a
entender as coisas pequenas” Autor desconhecido
Crescendo como identidade cristã
Para que o Espírito não nos encontre com as portas
fechadas, fizemos um retiro comunitário de
Advento. O local foi propício (apesar de umas
pequenas cobras curiosas) mas de uma beleza e
imensidão que não pôde deixar de entrar pela pele
dentro. “O Senhor está realmente neste lugar e eu
não o sabia! Atemorizado Jacob acrescentou: «Que
terrível é este lugar! Aqui é a casa de Deus, aqui é a
porta do céu.»” Gn 28, 16-17.

Aqui dei-me conta da ‘voracidade’ que não ajuda (querer tudo e querer já) e da necessidade do tempo de
gestação para nascer de Novo (Jo 3,7) para uma nova concepção/ experiência de ser/comunicar: devagar,
pela atenção, incidindo na linguagem não-verbal (não precisa de tradução)… Carl Rogers, na fase final da
sua vida, explorou uma noção interessante de Presença como excelência do estar-com; é isso!
Mas Maria e Marta são complementares. Como Marta, descobri uma coisa que fiz no ciclo (Macramé) e
pode ter alguma utilidade aqui (até relevante) se eu
vencer a minha inércia (de me lembrar, estudar,
reaprender, tirar o tempo para isso) e a inércia das
alunas (é difícil motivar para além da novidade –
actividades de longo prazo).
Como comunidade dispusemo-nos a ter umas aulas
da língua local (turkana), pelo menos as saudações e
respostas à missa já vão indo. E o povo aprecia ouvirnos na sua língua… ainda que sejam rudimentos.
A caminhar para a conclusão…
Nesta dificuldade tão humana que é manter os bons propósitos, nesta transição de um ‘esquece lá isso’ para
uma divina ‘teimosia’ que não deixa cair, há muitas estações intermédias.
Volto ao início, tenho 42 anos e, num destes dias, lia um artigo a dizer que o ser humano tem o seu momento
de maior auge pelos 36 anos (artistas, cientistas, inventores). «Já perdi o barco» pensei! Mas depois lembreime da Fénix e da quantidade enorme das passagens onde Deus nos diz algo que poderia ser traduzido por:
‘só se arruma quem quer’ pois está escrito:










“Pode uma criança nascer de um homem de cem anos? E Sara, mulher de noventa anos, vai agora ter
filhos?” Gn 17,17
“Fez-me passar junto dos ossos, à sua volta, e eis que eles eram muitos sobre o solo do vale; e estavam
completamente ressequidos. O Senhor disse-me: «Filho de homem, estes ossos poderão voltar à vida?»”
Ez 37, 2,3
“Saindo pelas cinco da tarde, encontrou ainda outros que ali estavam e disse-lhes: ‘Porque ficais aqui
todo o dia sem trabalhar?” Mt 20,6
“E por lá esbanjou tudo quanto possuía, numa vida desregrada (…) depois, caindo em si, disse: Quantos
jornaleiros de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome” Lc 15, 16-17
“Ele estava a falar quando da casa do chefe da sinagoga vieram dizer: «A tua filha morreu; de que serve
agora incomodares o Mestre?»” Mc 5, 35
“Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: «Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia» Jo 11,39
«Mestre, trabalhámos durante toda a noite e nada apanhámos» Lc 5,5
“Mas o outro malfeitor, tomando a palavra, repreendeu-o: «Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o
mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas acções
mereciam.»” Lc 23,41

Todas estas situações têm em comum serem tarde de mais, pelas mais variadas razões. Todos sabemos
como elas (e inúmeras outras) terminam! Na nossa (minha) história como acaba o relato?
“A maturidade dos anos e os frutos da experiencia ajudam-nos à superação em muitos sentidos… ainda
assim, não substituem a sublimidade espiritual”. Arthur Schopenhauer
Um abraço amigo,
Isabel Balbino, fmm

