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A obra de Monsenhor Zubieta

As Missionárias Dominicanas do Rosário pretendiam conhecer as reações sobre a vida e obra de
Monsenhor Zubieta a partir de um documento pdf com texto e imagem, enviado por e-mail e colocado no
site e no facebook, convidando os destinatários a ler/ver e, a seguir, a responder a um breve inquérito.
O questionário foi criado através do software Survey Monkey, uma plataforma que proporciona o
desenvolvimento de pesquisas através da internet de forma gratuita, dentro de determinadas condições.
Foi desenvolvido um questionário com 8 perguntas, sendo depois disponibilizado um link online, o que
possibilitou a recolha de dados e opiniões das pessoas. Procedeu-se a uma sumária análise estatística
das perguntas fechadas e a um inventário completo das respostas às perguntas abertas para análise de
conteúdo.
Utilizou-se uma amostra de conveniência*. Foi convidado um grupo de pessoas que se considerou
poderem dar opinião e contributo relevante e sem restrições, para melhor compreensão do tema em
análise. Em conformidade não foram solicitados dados de caracterização sócio demográfica.
As 40 respostas foram recebidas entre os dias 11 e 26 de outubro de 2021.

Este inquérito (conceção, recolha e tratamento) foi gentilmente realizado pela empresa Smart Things
Consulting.

* A amostragem por conveniência é uma técnica de amostragem não probabilística e não aleatória usada para criar amostras de acordo com a
facilidade de acesso e proximidade ao tema.
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A recolha das respostas

As 40 respostas
foram recebidas
entre os dias 11 e
26 de outubro de
2021.
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P: Para cada um dos seguintes sentimentos a seguir apresentados, pode dizer-nos em que medida cada uma
destas frases se aplica a si.

CARINHO pela sua figura

CONFIANÇA em que pode interceder por
mim

ADMIRAÇÃO pela sua vida

Aplica-se totalmente
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MOTIVAÇÃO para ajudar na Missão
Aplica-se totalmente
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GRATIDÃO pelo seu amor à Igreja
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P: Reparou, com certeza, nas várias fotografias (numeradas de 1 a 12) que acompanham o texto desta
pequena história de vida de Mosenhor Zubieta. Queríamos pedir que escolhesse uma destas fotografias, a que
mais o/a tocou e lhe desse um título.
"Escolho a fotografia ... e dou-lhe o título ... porque..."
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(base: 40 respostas)

A obra
MonsenhorZubieta
Zubieta
A obra
dede
Monsenhor

"Escolho a fotografia ... e dou-lhe o título ... porque..."
1) A turbulência / Caminhando sobre as águas / Coragem aventureira / a viagem da vida não é fácil
2) A escuta serena de um grande coração / Verdadeiro Missionário / Beleza / Monsenhor Zubieta / Como servir melhor
3) Luz de um caminho
4) O Atrevimento de Ramón Zubieta / Se os rostos dizem dignidade e cuidado então há futuro
5) Missão Difícil
6) A grandeza em todos os sentidos da missão / Caminhos a não esquecer
7) Maternidade / Unidos em Cristo
8) Juntos com um objetivo / Ajudar a organizar em sociedade
9) O Amor é a nossa Salvação / Comunidade inclusiva
10) Mulher mãe / A mulher nativa / Mulher mãe, protetora e defensora da vida / Carregando o mundo resignadamente
11) Amar a diferença / Sorriso de esperança / Um sorriso de esperança / Portadores de alegria e de esperança
12) Esperança / vamos brincar? / Autenticidade e Felicidade / Serena e Feliz / Convite / Esperança / Pureza / Enchamos tudo de futuro
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P: Acreditando que Zubieta pode interceder por cada um de nós, junto de Deus, gostávamos que exprimisse
um voto, uma intenção que seja importante para si e que sinta que será bem recebida por alguém que tanto
quis absorver-se em Deus, dando tudo pelos mais pobres.
A minha intenção aqui e agora:
Que me dê força, compreensão e entendimento nos momentos mais difíceis e dolorosos da minha vida.

Que o Amor reine no coração de todos.
precisamos de ajuda para não termos medo e sermos plenos na paz e no amor.
Que todos os seres sejam felizes e se libertem do sofrimento.
Que os homens converjam no sentido do amor ao próximo.
Que Mons. Zubieta interceda junto de Deus para que a Humanidade não se esqueça que tem de se ouvir e fazer ouvir os mais fracos.
Que MONS. Zubieta interceda por todos nós, e nos ajude a estar atentos e a ajudar nos problemas sociais vividos à nossa volta, tal como ELE
os sentiu e ajudou durante a Sua Vida de Missionário.

Que tenha a força e coragem, que a sua semelhança, consiga ajudar quem mais precisa.
A minha intenção e para que Monsenhor Zubieta dê forças, paciência e sabedoria para todos as auxiliares de educação, educadores,
professores. Para que nunca esqueçam a sua missão que é educar, sem esquecer o amar o outro sem distinção.
Que Monsenhor Zubieta, agora mais próximo de Deus, Lhe implore que do mundo desapareça a pobreza do Corpo e da Alma .
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A minha intenção aqui e agora (continuação):
Que esta força interior e capacidade de resiliência, sem perder a sua identidade, esteja presente em cada um de nós.
Respeitar e Estar disponível para o Outro.
Graça de tratar todos como irmãos.
Apesar dos tempos serem outros, continuamos a precisar de igualdade de oportunidades em todos os sentidos e luta por uma vida melhor e
por um planeta melhor. Precisamos de muitos Zubietas!!!
Pelos pobres, em especial as mulheres com filhos, que possam encontrar em Ramón a força e a inspiração na busca de soluções reparadoras
da sua situação.
Agradecimento.
Que a minha filha consiga emprego rápido na área dela.

Interceder pela ajuda na resolução da pobreza.
Pedimos para que Deus interceda, por todas a pessoas que neste momento sofrem com a explosões do vulcão de La Palma.
Que ajude a Igreja a centralizar-se no Evangelho.
Deus ajuda-me a viver de uma maneira que te agrade, e dá-me uma sabedoria em tudo o que faço e guia-me em tudo o que digo.
Renovação do espírito missionário na Igreja.
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A minha intenção aqui e agora (continuação):
O respeito e promoção por cada cultura.
Ramón Zubieta, Ascensão Nicol e todos os seus amigos, familiares e irmãos de Ordem estejam presentes nas nossas vidas e nos guiem nas
nossas ações no sentido do bem.
Que obtenha de Deus a conversão de nós todos, para cada um se torna uma "transparência" da bondade de Deus em cada gesto e momento.
A dignificação a mulher e da vida que gera.
E que todo ser humano que se entregue à DEUS e que envolvido por ELE DEUS POSSA fazer algo em favor dos mais necessitados deste
Mundo é e será sempre acolhido com as melhores intenções no meu coração.
não sei
Que ele me ajude a chegar ao céu.

Gostava que houvesse mais amor neste mundo e menos egoísmo para que possamos ajudar uns aos outros.
Trabalhar em comunidade para alcançar o bem comum
Respeito e abertura entre Religiões, no nosso mundo tão materialista e comodista.
Paz e amor
Que o Senhor abençoe os povos da Amazónia.
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A minha intenção aqui e agora (continuação):
Perceber a minha vocação
Caridade
É que cada um/a não se assuste com a sua missão aqui na terra, e tendo encontrado a sua missão aqui na terra seja missionária/o, seja
pequeno/a nesse mundo enorme... NB: Podemos ser missionários/as do amor, da palavra, amizade, caridade, da comunhão, ...o mais
importante é abraçar a nossa missão, e não olhar para a grandeza física que ela representa.
Vou manter o coração aberto para quem precisar.

Que os líderes do mundo saibam acudir às regiões mais desfavorecidas e levar vacinas (COVID) para proteger os mais desfavorecidos.
Que ajude-me no meu discernimento e decisão vocacional...ajude-me a afastar os medos inventados para fugir da minha missão.
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P: Para terminar convidamos a que nos deixe duas ou três linhas sobre o que significa para si, depois destas
leituras e reflexões, Monsenhor Zubieta (1864-1921) agora que passam 100 anos da sua Vida Plena em Deus.
Grande admiração e respeito por alguém que dedica a sua vida a levar Deus com tanto sacrificio e sofrimento fisico, a pessoas tão distantes
da sua terra Natal e da experiência de Deus.
A figura do Monsenhor representa o Amor incondicional, aquele mesmo sentimento que sempre vi reflectido no olhar da nossa querida Irmã
Deolinda.
"acreditar na natureza, mesmo a mais selvagem, e no homem, mesmo o mais distante, é o segredo para estarmos em paz com o mundo e nos
tornarmos um ser de luz e amor, este é o exemplo que há 100 anos nos mostra o caminho para um mundo melhor“.
Uma vida de entrega aos outros .
Através da obra de Monsenhor Zubieta, tive a oportunidade de contribuir para a melhoria de vida de outros seres humanos, mesmo que por
breves momentos e em mim ficaram gravadas memórias profundamente boas e indeléveis. Assim, quando penso na sua obra, pela face que
conheço, só uma palavra expressa o que sinto: gratidão.
A visão sobre o Ser Humano, na sua mais pura essência, fez com que Mons. Zubieta lançasse um projeto missionário que chegasse a todos
os mais fracos, menos instruídos. O tempo passou e não apagou o seu trabalho. Este contínua com as Missionárias Dominicanas do Rosário
que, juntando à dimensão espiritual o trabalho, vão continuando a promover Homens e Mulheres.
Mons. Zubieta foi um exemplo para todos nós. A maneira simples e humilde como viveu e sentiu as dificuldades do Povo. Grande Missionário!
Grande exemplo para todos nós. Que Ele lá no Céu interceda por todos nós e nos ajude cá na terra a seguirmos o se exemplo. ples como
viveu sua Missão.
Monsenhor Zubieta é uma inspiração...pelo exemplo de coragem, de fé, de respeito pela diferença e de Amor ao Próximo.
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P: … o que significa para si, Monsenhor Zubieta (continuação):
Um grande homem .Muito avançado para sua época. Inteligente. O que ele fez marcou vários povos /países. Até hoje ele é relembrado e
continua a missão através de outras pessoa.
Monsenhor Zubieta significa para mim a Torre Mais Alta da doação aquele que sofre .
Depois desta reflexão, Monsenhor Zubieta inspira-me como forma de viver, focado no outro, nos mais "fracos" e nos mais esquecidos. Muitas
vezes damos dinheiro, enviamos roupas, damos comida às grandes organizações que ajudam os mais carenciados, mas esquecemo-nos que
muitas vezes quem está ao nosso lado também precisa. Monsenhor Zubieta foi para o local para estar perto dessas pessoas, para fazer parte.
E nada há mais importante do que isso: ser-se parte!
Tendo presente as 3 dimensões de ação e longe de querer plagiar a expressão de Monsenhor Zubieta, "Ai de nós se não desejarmos o bem
do Outro, o bem do Mundo, com Deus presente."
Mons. Zubieta é o exemplo de alguém que lutou por estabelecer o Reino de Deus na terra. O seu trabalho e as suas causas ainda são de uma
grande atualidade e a sua fé é um modelo para todos.
Agora que passam 100 anos deveríamos estar bem melhor, mas não estamos. Antes pelo contrário. Ainda Há muita "selva por desbravar",
muitas "arestas por limar", e muitos direitos por lutar. A Luta continua para que este mundo fique melhor. Não podemos desistir e teremos que
ir buscar a coragem, ousadia e dignidade do nosso Zubieta.
Um homem à frente do seu tempo, com a capacidade de ter tido uma visão holística da realidade em que se encontrava, respeitando-a ao
mesmo tempo que procura a sua transformação; um homem para quem as dificuldades e provações, aliadas à sua espiritualidade, foram fonte
de alimento para se inspirar e lutar por causas arrojadas.
Homens, como o Monsenhor Zubieta, Fazem falta em qualquer parte do mundo.
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P: … o que significa para si, Monsenhor Zubieta (continuação):
Espírito empenhado, empreendedor e disponível
Alguém que sentiu um forte apelo a realizar as suas convicções.
" União da fé com a promoção Humana" - "intervenção social e a dimensão espiritual se encontram presentes"
A sua vida é a expressão de uma vida que rompe fronteira, cria laços e está atento à vida nas suas diferentes dimensões e realidades.
A vida de Monsenhor Zubieta, oferece-nos o caminho de que com Deus nada me falta, porque sei que Ele és aquilo que realmente preciso. Sei
que a melhor maneira de estar ao lado dos outros homens, é estar de joelhos perante Deus.
Um grande missionário
Uma pessoa apaixonada e que é ainda hoje inspiradora. Moveu-me os 3 pilares da sua vida que se perpetuam na Congregação/Obra:
intervenção social, vida espiritual e preocupação ecológica
Significam admiração e agradecimento pela sua vida
Mons. Zubieta é mais uma daquelas pessoas que mostram que Deus está vivo e atua. Se lhe abrirmos o coração, como Mons. Zubieta, Deus
pode gerar uma revolução de bondade na nossa vida e à nossa volta.
Ser religioso no sentido pleno: na defesa da dignidade de vida de mulheres e homens.
Lembro que nao sou grande conhecedor deste Monsenhor Zubieta. Conheço contudo Irmãs que vivem em pleno à sua vida e os seus feitos.
Assim, eu sou dos que acreditam que são bem merecidos e intencionados o relembrar dos 100 anos de Monsenhor Zubieta.
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P: … o que significa para si, Monsenhor Zubieta (continuação):
um homem bom
Um homem de coragem, escolhido por Deus, e que soube responder ao Senhor.

Para mim, é uma inspiração saber que depois de tanto sofrimento, fome e privação, o Monsenhor Zubieta não desistiu de ajudar os que mais
precisavam. E continua ajudando até aos dias de hoje graças as suas obras e a fundação das missionárias Dominicana da Rosário.
O Monsenhor Zubieta é a personificação do amor ao próximo, da empatia na sua verdadeira essência. Foi capaz de transformar o mundo e fez
a diferença na vida de muitas pessoas. O seu percurso foi repleto de obstáculos mas nunca desistiu, nem perdeu a fé que sempre moveu
montanhas. Perseverante e bondoso tocou-nos a cada um de nós que procuram imprimir a nossa marca na comunidade.
Testemunho de AMOR pelos homens, levado até às últimas consequências, que deveria “abanar” os indiferentes dos nossos dias, perante as
necessidades dos seus semelhantes.
Uma vida dedicada aos outros.
Monsenhor Zubieta foi seguramente um homem d Deus, que procurou fazer a vontade de Deus, servindo-O nos mais pobres.
Vocação generosa para o serviços dos que mais precisam, onde estes estão. Seguimento de Cristo na sua entrega pelo bem dos outros.
Compreensão e respeito pelas pessoas e pela sua cultura. Determinação nos objetivos e criatividade nas soluções.
A sua dedicação e empenho mesmo na adversidade mostra que nada é impossível quando se faz a obra com fé e amor.
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P: … o que significa para si, Monsenhor Zubieta (continuação):
Para mim Mons Ramón é um exemplo de como as lágrimas se podem transformar em amor, de como não devemos ter medo de seguir a
missão ele não olhou para aquele o espaço geográfico com os seus olhos(tipo: como é grande esta região), mais sim com olhos de Deus, ele
entendeu que tinha que se fazer pequeno (como acabei de ler não é fácil ser pequeno, o homem passou por tudo mais um pouco) mais viu
que sozinho iria levar muito tempo foi então que ele teve a brilhante ideia de chamar os seus companheiros para juntos trabalhar e exercer a
sua missão para qual tinham sido chamado. Um exemplo muito claro disso são as nossas amigas formigas que não deixam influenciar pelo
trabalho árduo que elas têm que fazer, elas simplesmente fazem com ajuda de uma e outra. Assim foi com nosso querido Farol Mons Ramón
Zubieta ele que não olhou para o tamanho mas sim em como transformar e plantar o evangelho nesta grande paisagem verde, na qual nós
chamamos de "selva". É nesse espaço geográfico também que o Mons Ramón Zubieta nos ensina e nos deixa um convite de como ser
missionários/as nas nossas atividades. Para mim é isso tudo que ele representa a partir de hoje...
Um homem com enorme fé, visão e coragem. Sempre na defesa do bem comum, da justiça e do respeito pela dignidade da vida. Seguindo os
ensinamentos de Cristo conseguiu ver longe sem preconceitos e sem medo de lutar pelos seus ideais, mesmo chocando a sociedade.
Um exemplo de missão, impressionante dedicação e obra em vida, dedicado a valores cada vez mais atuais: a intervenção social, a
preocupação pelo ambiente e a natureza.
Para mim Ramón Zubieta, foi um homem muito decidido e convencio do amor de Deus, tão simples e muito determinado, construiu uma
sociedade desde a base e soube alimenta-la. O Chamar as irmãs para evangelizar as mulheres indígenas mostra o desejo não só de
transformar, mas de transformar bem os tantos homens e mulheres.
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