
Quando no começo do ano escrevi à FASFI para fazer parte do grupo de voluntários 
internacionais da Associação não estava muito consciente de o qué ia a achar aí. Simplesmente a 
garantia de uma amiga espanhola, Filha de Jesus, que me falou de que a FASFI tinha projectos 
no Brasil.


Não era estranho ao Brasil: já tinha morado um ano em Juazeiro da Bahia, trabalhando na 
Comissão Pastoral da Terra desde 2011 até 2012 como membro de uma associação de 
missionários leigos da Espanha chamada OCASHA. 


Mas quem sou eu? O meu nome é 
Miguel e sou da Espanha. Tenho 38 anos 
e desde os 20 anos tenho feito vários 
voluntariados em diversas associações: 
com doentes de cáncer, moradores de 
rua, dando reforço escolar a crianças 
carentes… Me gosto pelo ensino fez 
com que, no ano 2014 largasse o meu 
emprego como engenheiro civil e 
estudasse um mestrado de Ensino 
Médio, necessário na Espanha para 
poder dar aula. Virei de engenheiro 
desmotivado a professor feliz. Por isso, 
cuando cheguei à FASFI pela primeira 
vez pedí um voluntariado relativo à 
Educação no Brasil. Desde o primeiro 
momento as pessoas da FASFI com 
quem falei foram muito atenciosas, e 
facilitaram muito o planejamento da 
minha estancia nas datas que eu podia 
ir. 


Esta aventura começou com a formação em Madri junto com mais voluntários de diversas idades 
que também queriam ter uma experiência de voluntariado internacional, a maioria deles pela 
primeira vez. A visão da missão da FASFI é a mesma que tenho eu e foi muito rico partilhar as 
idéias entre nós, nos questionar o porqué da Missão, do voluntariado, a espiritualidade e a vida 
de Santa Cândida…


O dia 13 de julho cheguei a Belo Horizonte. Felizmente comprovei que o meu português não tava 
muito ferrugado e que dava para manter uma conversa. A primeira comunidade que me recebeu 
foi a da rua da Bahia. Na verdade as irmãs me receberam como uma mais desde o primeiro 
momento: as irmãs Silvestra, Edna, Regina, Alice, Aline e Gisélia. Para uma pessoa que deixa o 
seu pais –mesmo que seja solo por um mês– essa acolhida e muito importante.


Como cheguei no dia que começava o recesso escolar as irmãs acharam bom para eu aproveitar 
o tempo que conhecesse o trabalho 
que fazem no norte de Minas. Assim, 
na segunda-feira cheguei a Montes 
Claros. Ai conheci o trabalho que 
fazem as irmãs, especialmente a irmã 
Paulina, com quem visitei a Obra Social 
Nossa Senhora de Fatima, e diversas 
comunidades que as irmãs animam: 
Missionários Santa Cândida, Jovens, 
Comunidade Santa Cândida, Grupo de 
mães que rezam pe los fi l hos , 
Encontros de Casais com Cristo e, 
sobre todo, visitas  às famílias do 
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bairro. Ainda estão gravados no meu coração 
esses bate-papos com as famílias do Bairro 
Delfino Magalhães: lutadoras, trabalhadoras, 
esperançadas no meio das dificultades 
económicas, da saúde, desemprego… Se eu 
consegui falar alguma coisa que desse 
alguma força neles, não foi nada comparado 
com que eu tirei desses encontros e que se 
poderia resumir na frase “Deus é maior”.


Uma semana depois saía para Porteirinha, a 
conhecer várias das atividades que a Irmã 
Mônica anima lá. Porteirinha é uma cidade 
pequena e depois de ficar ai dos dias algumas 
pessoas já me cumprimentavam na rua: a 
sensação de acolhida foi muito forte. Porém, 
poucas opções têm para a juventude ficar lá, 
e nesse ámbito é que a Irmã Mônica trabalha: 
uma associação de terapias naturais para 
fomentar a saude e valorizar a vida da roça, formação de grupos de jóvens, apoio à construção 
de uma Escola Família Agrícola para conseguir que os jóvenes camponeses não precisem migrar 
a otros locais à procura de emprego… Particularmente valiosa foi a estadia como a familia do seu 
Geraldo na sua casa na roça: viver uns dias a realidade de uma familia que vive do gado, da 
agricultura e que transmite em cada palavra uma auténtica e aprofundada confiança no Deus da 
vida. 


Porém, os encontros com os 
grupos de jovens são os meus 
preferidos. Duma parte porque 
com eles a fala não tem 
frescura nenhuma: perguntam 
o que querem e respondem o 
que sentem; doutra parte 
porque os jovens sao iguais 
em todo lugar : mesmas 
p r e o c u p a ç õ e s , m e d o s , 
alegrías, interesses… e eu 
gosto muito dessa liberdade  
e m b o r a t a m b é m s e n t o 
compaixão deles nessa idade 
porque andam como “ovelhas 
sem pastor”. Dou graças a 
Deus porque estes grupos de 
jovens sim têm bons pastores 
que as acompanham na 
caminhada e tentam como 
que nenhuma se perda.


Ficam desse passeio pelo 
norte do Estado muitos nomes 
d e p e s s o a s c o m q u e m 
encontrei e que ja são amigos: 
Eliane, Zander, Carmela, Pe. 
Eliezer, Pe. Ildomar, Silvana e 
a sua família, etc…


Seu Geraldo e a sua familia. Comunidade O Tanque 
(Porteirinha-MG)

Acima: Encontro com o grupo de jovens da comunidade O 
Tanque (Porteirinha MG) 


Embaixo: grupo de jovens de Catuti (MG) 



Voltei a BH no dia 1 de agosto e ai estava aguardando o melhor desta experiência: a Obra São 
José Operário e a Escola de Jovens e Adultos da Imaculada Conceição. O colégio onde eu 
trabalho na Espanha é muito especial: está situado num bairro carente de Madri e a diversidade é 

e n o r m e : 4 6 
nac iona l idades , 
várias religiões, etc. 
Por isso quando fui 
a S ã o J o s é e 
d e s c o b r i u n a s 
a u l a s d i v e r s a s 
como as minhas 
fiquei muito feliz. O 
estreno foi numa 
roda de conversa 
com mot i vo da 
preparação do dia 
de Santa Cândida, 
o n d e v a r i a s 
pessoas tivemos 
um encontro como 
os jovens de 7ª, 8ª 
e 9ª séries. Depois 
de esse momento 
já os alunos me 
cumprimentavam 
como si fosse mais 
um professor. Teve 

momentos de partilha com os grupos de Pastoral e entrei nas salas de aula trocando ideias sobre 
os jovens na Espanha e no Brasil, respondendo às perguntas dos alunos e professores… Foi 
muito bom para mim partilhar também com alguns professores a realidade ruim do Ensino no 
Brasil (que tem muita semelhança como o da Espanha) e desses encontros saíram algunas 
propostas de ajuda e partilha mesmo desde a distância: a possibilidade de trabalhar algum 
projecto, estabelecer contato entre os alunos da Espanha e os de Brasil…


À noite colaborei na Escola de 
Jovens e Adultos do Colégio 
Imaculada Conceição. A escola 
recebe alunos muito diversos que 
q u e r e m c o m p l e t a r o e n s i n o 
Fundamental e Médio depois de 
anos sem estudar por causas 
diversas. Escutar as testemunhas de 
muitos alunos foi, ao mesmo tempo, 
enternecedor e chocante para mim. 
O esforço que muitos fazem para 
voltar a estudar depois de ter morado 
na rua, na cadeia, não fazendo conta 
da idade… Porém, não seria possível 
sem a equipe de professores tão 
e n v o l v i d o s q u e t ê m . F o r a m 
momentos de partilha, de dar aula 

Roda de conversa na Obra São José Operário

(Belo Horizonte _MG)

Encontro com a turma de 1º ano 1º ciclo na EJA

(Belo Horizonte -MG) 



direto também, de escuta e, de novo, de 
conferir como Deus está presente nas vidas 
deles dum jeito profundo e seguro. Já perto da 
volta a Espanha, chegou, como un presente, o 
dia de Santa Cândida que foi, mais uma vez, 
oportunidade de partilhar com as Irmãs, 
funcionários das escolas, professores e alunos 
ao redor daquele que nos une: Jesus. De 
manhã, Eucar ist ia , confraternização e 
brincadeira na Obra São Jose, almoço na Casa 
Provincial, concerto na casa da Memória, visita 
à Comunidade de Nazaré e à noite, show de 
talentos na EJA. 


Não gosto muito de despedidas, e ainda menos 
cuando fico tão a vontade como fiquei em 
Minas. Também não porque somos família 
cristã, unidos em Jesus, e essa era uma parte 
da família que só agora conheci, mas vai 
permanecer família para sempre. Entre os nomes que vão ficar estão já gravados os de os alunos 
da EJA e de Sao José, professores (George, Antônio, Cássia, Adriano, Zé Carlos, Jair, Laura…), 
Deka e algumas pessoas que fizeram com que a minha segunda experiência no Brasil fosse tão 

boa, que eu sentisse que, na verdade, 
estava na casa da minha família, com 
amigos de verdade. 


Sinto admiração pela obra das Filhas 
de Jesus no Brasil –agora já conheço 
muito mais das irmãs brasileiras do 
que das espanholas–, dessa labor de 
ficar do lado do pobre e do 
marginalizado, criando oportunidades 
para muitas pessoas, sobre todo os 
jóvenes, acolhendo a todo mundo, 
segundo o exemplo de Jesus. Nestes 
momentos tão tristes para a Igreja, 
quando os escándalos pipocam no 
mundo todo, o trabalho que faz mais 
de cem anos realizam as Filhas de 
J e s u s c á a j u d a a c o n t i n u a r 
acreditando na labor da Igreja. 


Os únicos que ficaram preocupados 
com esta viagem foram os meus pais 
que já têm medo de que eu quer 
voltar no ano próximo.   


Muito obrigado por todo o que me 
deram, por todo o que me cuidaram 
e, se Deus quiser, a gente se 
encontra! Deus abençoe!


Dando aula de Fisica aos alunos da EJA
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