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“Edifica na Misericórdia de Deus Pai!”
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“Portanto, para ser capazes de misericórdia, devemos primeiro pôr-nos à escuta da
Palavra de Deus. Isso significa recuperar o valor do silêncio, para meditar a Palavra que
nos é dirigida. Deste modo, é possível contemplar a misericórdia de Deus e assumi-la
como próprio estilo de vida.” Bula de Convocação Para o Jubileu da Misericórdia

Olá Meus Queridos Jovens!
Desejo que todos vós se encontrem na Alegria de Deus!
Escrevo-vos para vos falar um pouco sobre a Formação JMV do ano Pastoral 2015-2016.
Este ano, como já devem saber, o tema é: “Edifica na Misericórdia de Deus Pai!”. O tema
vai ao Encontro do Jubileu Extraordinário da Misericórdia convocado pelo Papa Francisco, e
por isso está também em linha com as Jornadas Mundiais da Juventude 2016.
Este Jubileu (a sua temática) é uma oportunidade única de cada jovem no seu Centro Local poder
crescer no “olhar para Deus” com um coração cheio de ternura perante a magnificência da
misericórdia de Deus para connosco! O amor de Deus por nós é eterno e fiel (Ex 34, 6), mas não o
demos como um dado adquirido e banal; apreendamos realmente a crescer na forma como o
compreendemos em nós!
“Quando, em nome de Cristo, a Igreja convoca um jubileu, somos todos convidados a viver um
tempo extraordinário de graça. A própria Igreja é chamada a oferecer, com abundância, sinais da
presença e proximidade de Deus, a despertar nos corações a capacidade de olhar para o essencial.
Nomeadamente este Ano Santo da Misericórdia «é o tempo para a Igreja reencontrar o sentido da
missão que o Senhor lhe confiou no dia de Páscoa: ser instrumento da misericórdia do Pai”
(Mensagem para a XXXI Jornada Mundial da Juventude 2016).
Deixem-se apaixonar por Deus que é Rico em Misericórdia! (Ef 2, 4) Este é o meu desejo para vós!
Este ano não existirá o Suplemento “+formação” (não existe necessidade de duplicar materiais,
quando estes existem com grande qualidade!). Sugiro, por isso, usarem como Materiais
Formativos:
- Bíblia;
- Misericordiae Vultus (Bula de Convocação do Jubileu da Misericórdia);
- Dives in Misercordiae (Encíclica de João Paulo II sobre a Misericórdia Divina);
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- Site do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (Local onde serão apresentados os temas de
preparação para a JMJ).
Relembro todos os grupos que o Projeto “Jot@Erasmus” continua em funcionamento. Por
isso, falem com os vossos Vogais Regionais de Formação a fim de poderem usufruir e apoiar este
projeto que se tem revelado de grande proveito para os grupos! Não desperdicem oportunidades
de crescer!
Apelo também aos jovens dos para participarem nas imensas Ações de Formação que são
disponibilizadas pelas Paróquias/Vigarias/Dioceses/Movimentos/Congregações! Não se fechem
nos vossos grupos, e procurem caminhar em abertura e dinamismo com toda uma Comunidade
Cristã!” Somos todos parte de um mesmo corpo (Rom 12,5), que procura alimentar-se do Pão Eterno: Deus!
(Jo 6; 51)
Este ano o Encontro Nacional de Formação decorrerá no mesmo fim-de-semana que a
Assembleia Nacional da JMV (em abril de 2016). Mais perto da data receberão informações.
Por último, apelo à Oração! De nada vale a formação, senão existe em vossos corações uma
intimidade com Deus! Faço-vos mesmo um desafio: procurem orar uns pelos outros, procurem
orar por outros centros locais! Que as vossas orações ultrapassarem barreiras e orem para que
mais jovens conheçam o Pai!
Alguma ajuda que precisem, já sabem, é só contatarem-me!
Ajudarei na medida em que conseguir. 
Em Cristo,
Liliana Troeira
Vogal Nacional de Formação
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