JUVENTUDE MARIANA
MARIA VICENTINA
PORTUGAL
“Vicentinos, um estilo de Vida para Hoje”
1ª REUNIÃO
Tema: “Os Jovens Da Família Vicentina - Partilhamos A Missão”
Objectivos: Despertar nos jovens a importância
i
de viver em grupo (familiar, amigos, Igreja
etc.).
Acolhimento:
- Preparação de ambiente acolhedor
- Cântico e Oração Inicial
VER
Apresentação:
Depois daquilo que falamos anteriormente, todos sabemos que estamos aqui e queremos
estar para vivermos este momento.
Visualizar o vídeo:
(Se possível projectar, caso não seja possível passar o vídeo num portátil de modo a que
todos possam assistir).
http://www.youtube.com/watch?v=LnfzTR-Lljo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LnfzTR
(Este vídeo será enviado através do correio electrónico da JMV Portugal para os
responsáveis (presidentes) de grupo)
Que sensações despertou em ti este vídeo?
(dar cinco minutos para que todos possam reflectir com música ambiente, e se assim
entenderem, ir registando algo que seja oportuno)
rupos de dois partilharem (sem medo ou vergonha), para posteriormente apresentar
Em grupos
em plenário.

Gostaria de te propor um exercício mental que não será fácil mas, acredito que o superes.
Imagina que tu és aquele menino que cai. E pergunto-te:
pergunto
Tu quem és?
Como vives o momento em que te dás conta que ficas por terra?
O que sentes quando vês que não te abandonam?
Qual a importância desse momento para ti?
Agora imagina que tu és um dos meninos que percebe o que acontece e vem em auxílio. E
pergunto-te:
Tu ages assim em todos os momentos da tua vida?
Consegues perceber as dificuldades/problemas daqueles que te rodeiam?
rodeiam
(proporcionar ambiente ajustado para que cada um possa estar
estar concentrado)
concentrado
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Uma vez mais hoje percebes que sem grupo pouco ou nada és. E tu, sim tu, que tanta
energia tens, e és templo do Senhor, está atento, Ele apela-te
apela te à urgência de fazeres parte
do seu projecto de salvação. Ele tem uma missão para ti,, e és tu/grupo que formam a
Igreja que recebe a missão das mãos de Deus.
Apoio ao animador:
Não há melhor maneira de viver a missão a não ser partilhada para se educar na
responsabilidade desde criança. Todos podem ser
s e sentirem-se
se protagonistas, parte activa
a
de uma tarefa, de um projecto,
to, assumindo os riscos e responsabilidades desde pequeno. Só
desde aqui se conseguirá criar essa consciência de que esta missão é também minha;
minha
esta Igreja é também minha; não sou só um espectador, tenho muito que colaborar nisso;
tenho um lugar e uma tarefa que Deus me pede a partir do que sou, no meio onde estou
inserido.
Conclusão: Este é o desafio da Igreja no século XXI. Estar à altura de sua vocação com
formação e compromisso estável, os factores que talvez, menos estiveram presentes nela
no passado, mas que agora são fundamentais para assumir seu lugar na Igreja e viver a
missão partilhada.
Peço-te
te que, ao longo desta semana, vás completando e repensando o exercício que te foi
proposto, podendo incluir aspectos concretos da tua vida.
Oração Final
- Cântico
- Preces
- Pai-Nosso
- Avé-Maria
- Glória ao Pai…

Ser Vicentino é viver no Espírito do Senhor,
contagiando a esperança dos que esperam até o
impossível, porque para Deus não há nada
impossível, unindo mãos e esforços para construir
uma vida melhor para todos, começando, como
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2ª REUNIÃO
Tema: “Os Jovens Da Família Vicentina - Partilhamos A Missão”
Objectivo: Descobrir que Deus nos apela,
apela a que temos uma missão a cumprir.
Acolhimento:
- Preparação de ambiente acolhedor
- Cântico e Oração Inicial
Relembrar:
Iniciar com o vídeo da reunião anterior e recordar o que foi falado.
http://www.youtube.com/watch?v=LnfzTR
http://www.youtube.com/watch?v=LnfzTR-Lljo&feature=related
Perguntar se alguém completou e repensou o exercício que foi proposto,, e se quer partilhar.
JULGAR
Apresentação:
Ler o seguinte comentário e partilhar em grupo.
6
Lemos no grupo o texto: Act 1, 6-8.
“16
Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado.
17
Quando o viram, adoraram-no;
adoraram no; alguns, no entanto, ainda duvidavam. 18Aproximando-se
deles, Jesus disse-lhes:
lhes: «Foi-me
«Foi me dado todo o poder no Céu e na Terra. 19Ide, pois, fazei
discípulos de todos os povos, baptizando-os
baptizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
20
ensinando-os
os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre
convosco até ao fim dos tempos.»”
tempos.»
É toda a Igreja quem recebe
e a missão de Evangelizar, e o trabalho de cada um é importante
para o crescimento de todos. Consagrados e leigos, jovens e adultos, por tanto, partilhamos
na Igreja a tarefa de ser missionários no meio do mundo e, a partir do próprio carisma,
anunciamos a Jesus Cristo, fazendo efectivo o Evangelho. Podemos dizer, portanto, que
não há várias missões, senão diversidade de carismas e ministérios na missão da Igreja.
Igreja
Lemos no grupo o texto: I Cor 12, 4-11.
4
“4
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; 5há diversidade de serviços, mas o
Senhor é o mesmo; 6há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em
todos. 7A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. 8A um é dada,
pela acção do Espírito, uma palavra de sabedoria;
sabedoria; a outro, uma palavra de ciência, segundo
9
o mesmo Espírito; a outro, a fé, no mesmo Espírito; a outro, o dom das curas, no único
Espírito; 10a outro, o poder de fazer milagres; a outro, a profecia; a outro, o discernimento
dos espíritos; a outro, a variedade
variedade de línguas; a outro, por fim, a interpretação das línguas.
11
Tudo isto, porém, o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um, conforme
lhe apraz.”
A meta é anunciar Jesus Cristo.
(reflectir sobre o que foi lido, com música ambiente)
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Partilhemos em grupo:
Sinto que hoje, também eu recebo esta função (evangelizar) de Jesus seja qual for o meu
dom,, e sou enviado ao mundo para anunciar o Evangelho a todos?
Partilho a missão com outros, com sentido de pertença à Igreja de Deus e à Família
Vicentina?
Interpelação:
Evidentemente, a missão partilhada inclui-nos
inclui nos a todos, mas não significa que estamos
incluídos nos projectos, programações e tarefas, nos materiais da missão. Significa expandir
o espaço da própria tenda (Is. 54, 2), ou seja,
ja, ampliar os horizontes da fraternidade e da
confiança comum. Para a Família Vicentina, a missão partilhada implica ter a coragem de
criar projectos próprios (caso não se oponham a alguns já criados com a mesma finalidade),
desde as suas competências profissionais,
profissionais, capacidades humanas e em contextos muito
concretos, próprios dos leigos e consagrados, jovens e adultos.
Apoio ao animador:
A missão partilhada na Família
amília Vicentina supõe tarefas comuns que não tem de ser
realizadas da mesma maneira, cada um deve colaborar com a sua característica constitutiva
para que as tarefas se complementem. Ainda há algo que parece bastante lógico, creio ser
importante precisar que a relação com os laicos não pode reduzir-se
reduzir
a uma mera
colaboração, mas que
ue exige cada vez maior responsabilidade. Portanto a exigência para os
leigos é estar formados para responder a estas exigências.
Oração Final
- Cântico
- Ser Vicentino é seguir Jesus Cristo, continuar a sua obra e seu estilo de vida, aceitar
o seu projecto e viver segundo o seu espírito na perspectiva das Bem-aventuranças.
Bem
É partilhar a sua causa: a construção do Reino e a liberação dos homens, a grande
Utopia de Deus: que os homens sejam irmãos, que todos possam viver com
dignidade, justiça e paz… é formar parte da sua comunidade, uma comunidade
fraterna unida no anúncio e no serviço aos que mais precisam.
- Preces
- Pai-Nosso
- Avé-Maria
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3ª REUNIÃO
Tema: “Os Jovens Da Família Vicentina - Partilhamos A Missão”
Objectivo: O agir em missão partilhada como Família Vicentina.
Acolhimento:
- Preparação de ambiente acolhedor
- Cântico e Oração Inicial
Relembrar:
O sentido da missão partilhada.
partilhada
AGIR
Apresentação:
Nas últimas décadas temos tomado consciência de que os que partilhamos o carisma de
São Vicente de Paulo formamos uma Família Espiritual, que chamamos Família Vicentina,
Família Missionária presente em todo o mundo, incluindo toda classe de pessoas (homens e
mulheres, jovens e adultos, consagrados e leigos, católicos e não-católicos,…),
católicos,…), organizados
em mais de 300 associações ou institutos.
Apoio ao animador:
Esta família plural, animada pelo carisma de São Vicente, partilha a missão de levar o
Evangelho a todos, especialmente aos pobres, “nossa herança”, a partir de uma
espiritualidade e estilo de vida próprias e desde uma metodologia pastoral específica onde
destaca a organização e a criatividade. A Família Vicentina tem uma rede de colaboração e
coordenação entre as diferentes associações da mesma e com outros grupos da
d Igreja e da
sociedade, com os quais partilha a missão de, fazer efectivo o Evangelho entre os mais
pobres.
Seguramente na tua
ua cidade, no teu país, conheces jovens e/ou adultos de outras
associações da Família, com os que partilham o carisma em celebrações
celebraç
da família,
espaços de formação, projectos
tos de evangelização e serviço, …
Convidamos-te a analisar no grupo a realidade da Família Vicentina aonde vives:
vives
- Que grupos vicentinos existem na tua cidade? Conhece-los?
? Há algum instrumento de
coordenação?
- Que experiências de colaboração tens
t
com eles? Como melhorar a coordenação e
colaboração entre todos os vicentinos?
- Que papel tens na Família? O que dás
d e o que recebes? Quais são os teus sonhos para
seres fiel à herança recebida de São Vicente?
Vamos recordar o testemunho de São Vicente de Paulo
Paulo sobre a missão partilhada.
Textos de Leitura:
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Lemos esta reflexão do Pe. Javier Alvarez
Alvarez,, Assistente Geral da CM, sobre a Missão
partilhada em São Vicente de Paulo a um grupo de professores de Colégios das Filhas da
Caridade.
“Com relação ao tema da missão partilhada, São Vicente mostra-se muito aberto. Não
desconfia dos leigos, nem das mulheres,
mulheres, nem dos eclesiásticos e nem dos
d consagrados de
seu tempo. Todos os braços são poucos para encaminhar o grande
grand projecto da
Evangelização e da caridade, que ele sabia muito bem que era o projecto de Jesus. Com o
sentido prático que lhe caracteriza, sabe "repartir jogo", sabe incluir todo o tipo de pessoas
para que a Obra de Deus siga adiante. Ele estava muito convencido
convencido que, sem a colaboração
estreita com os leigos, não teria podido levar adiante a Obra de Deus. Para começar
diremos que, graças a uma leiga, a senhora Gondi, São Vicente fundou a Congregação da
Missão. Ela interveio em todo o processo de discernimento,
discerniment e foi quem animou São Vicente
a se dedicar a missionar com a ajuda de outros
outros sacerdotes. São Vicente chamou-a sempre
"nossa primeira fundadora".
Em Chátillón descobre a chamada à caridade através de duas leigas, as senhoras
Chaissagne e Carlota de Brie. E o primeiro projecto em favor dos pobres realizou-o
realizou com um
grupo de 12 mulheres (Damas da Caridade). Podemos dizer que São Vicente mostra
sempre uma
ma habilidade especial para fazer desenvolver os leigos na missão, porque estava
convencido que, sem eles não se podia chegar a nada sério nem duradouro. Citamos, a
modo de exemplo somente, a experiência que teve em Mágon. Com a caridade da cidade
de Mágon em Setembro de 1621, concebe um grandioso plano para acabar com toda a
mendicidade da cidade. Para isso, consegui atrair a esta confraria os magistrados da
cidade, o Bispo, os canónicos, os conselhos do município e os principais burgueses e
comerciantes da
a vila. O projecto funcionou. Esta foi a sua avaliação: "Quando fundei a
caridade de Macon, todos se riam de mim e apontavam-me o dedo nas
as ruas; e quando a
coisa se tornou real, todos derramavam lágrimas de alegria;
alegria; e os magistrados municipais
honraram-me tanto ao partir, que ao não poder suportá-lo,
lo, tive que sair às escondidas para
evitar os aplausos; e ali há agora uma das melhores caridades estabelecidas" (SVP. I,324).
Interpelação:
- Que podemos aprender da experiência de São Vicente para partilhar hoje
hoj a Missão na
nossa localidade?
Compromisso:
Proponhamos algum projecto ou acção em que podemos desenvolver/cooperar
/cooperar, enquanto
jovens vicentinos, na nossa localidade em colaboração com as demais associações da
Família Vicentina.
Oração Final
- Cântico
- Ser Vicentino é viver no Espírito do Senhor, contagiando a esperança dos que
esperam até o impossível, porque para Deus não há nada impossível, unindo mãos e
esforços para construir uma vida melhor para todos, começando, como
com Jesus, pelos
mais pequenos e pelos
os que menos esperam.
- Preces
- Pai-Nosso
- Avé-Maria
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