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“Testemunha a Alegria de Crer!”

VOGAL DE CARIDADE E MISSÃO
Lisboa, 1 de Maio de 2013

Olá queridos vogais de missão e de caridade  Como estão? Espero que bem assim como os vossos
centros locais. Escrevo-vos com alegria, por saber que a nossa associação e cada um de vós em centro de local,
tem experimentado o amor de Deus no seu maior potencial desenvolvendo projetos de caridade e também
tendo experiências de missão. É de facto com alegria que recebo notícias de todo o país que demonstram que a
caridade, além de não estar esquecida, é cada vez mais, para nós, a base da nossa vida, enquanto cristãos.
Jesus ressuscita todos os dias no nosso coração e dá-nos a possibilidade de ressuscitar tantos corações que
andam perdidos. Assim vale mais a pena sermos cristãos e em particular JMVs!
Aproxima-se o Verão e escrevo-vos para vos lembrar que iremos ter 5 semanas de campos de missão
ativas, no qual podem disfrutar de momentos de contato pessoal com Deus e os outros, aqueles que mais
precisam. Gostaria que divulgassem bem nos vossos centros e incentivassem os jovens a arriscar, a dar mais de
si e ter uma experiência certamente inesquecível. Dado a importância de as instituições de organizarem para
receber voluntários, as inscrições para os campos de missão das férias de Verão finalizaram no fim do mês de
Maio, portanto sugiro que se inspirem na nossa Mãe e se inscrevam e/ou motivem os elementos do vosso
grupo a fazê-lo. Receberei inscrições até dia 31 de Maio para o externato São Vicente de Paulo, Pousal e casa
de saúde do Telhal para as semanas:
30 de Junho a 5 de Julho;
7 a 12 de Julho;
14 a 19 de Julho;
21 a 26 de Julho;
28 de Julho a 2 de Agosto;
Conto convosco para divulgar os campos demissão e enviar as inscrições com antecedência… Será uma
semente para o vosso Verão ser completamente diferente!
Maria e Jesus contam convosco… não desperdicem o vosso tempo!
Beijinho gigante
Nita
Vogal de missão e caridade nacional

“O amor é inventivo até ao infinito!”
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