JUVENTUDE MARIANA VICENTINA
PORTUGAL
“Projeta-te para Cristo!”

Vogal Nacional de Missão e Caridade
4.ª Circular

“Os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança e se apaixonam pela
missão de comunicar a vida aos demais”
(Papa Francisco, EG10)
Caros amigos!
Que a alegria de Cristo esteja sempre convosco! Recém-chegados de mais alguns campos de
missão desenvolvidos neste período quaresmal é com grande alegria e gratidão que anuncio
que terminados os campos desenvolvidos a avaliação é bastante positiva. Decorreram
quatro campos de missão (Externato de S. Vicente de Paulo, Obra Social do Pousal, Lar Maria
Viana, em Felgueiras, e Aldeias SOS Gulpilhares) nos quais cerca de 21 jovens voluntários se
dedicaram em plenitude aos utentes de cada instituição. A todos os jovens um bem-haja
sentido e lembrai-vos que “A vida alcança-se e amadurece à medida que é entregue para dar
vida aos outros. Isto é, definitivamente, a missão.” (Papa Francisco, EG, 10).
Hoje, o convite que vos trago é tão especial que transporta a missão vicentina para o apelo
do Papa Francisco de uma “Igreja em Saída”. E é neste desafio que reforçamos este
chamamento de “sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas” (EG,42).
Neste sentido, a Juventude Mariana Vicentina irá desenvolver um campo de missão ao
estilo de missão popular que decorrerá no próximo Verão, dos dias 18 a 26 de julho, na
Paróquia de Entradas, Alentejo. Esta missão denominada Missão Jovem JMV tem por
objetivo responder à proposta do compromisso evangelizador que o Papa Francisco define,
na Exortação Evangelii Gaudium, como o verdadeiro dinamismo da realização pessoal e
consiste no desenvolvimento de atividades que aproximarão a JMV a uma paróquia cujo
dinamismo juvenil se encontra inerte.
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A Missão Jovem prevê, pois, que os missionários se integrem, durante uma semana, na
comunidade e anunciem a alegria do Evangelho ao jeito JMV. Tendo em conta as
especificidades deste campo de missão este terá um número de inscrições limite e deverá
ser apenas para jovens a partir dos 16 anos, dando prioridade aos jovens a partir dos 18
anos. Os jovens voluntários inscritos deverão, pois, realizar uma formação prévia obrigatória
que irá decorrer no dia 1 de maio em Fátima, na Casa da Medalha Milagrosa, para a qual
deverão inscrever-se todos os interessados enviando os vossos dados para o email
alimcsantos@hotmail.com, até dia 30 de abril. Relembro que a formação estará aberta a
qualquer jovem que queira participar não sendo vinculativo que deva participar na Missão
Jovem. Contudo, para os interessados em participar na Missão Jovem JMV deverão
inscrever-se online no seguinte link http://goo.gl/NG61cE, também até dia 30 de abril.
É certo que o projeto que hoje vos apresento é novo e arriscado. Mas como refere o Papa
Francisco “Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e, quando alguém dá um pequeno passo
em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada.”
Espero contar convosco!
Um abraço vicentino
Vogal Nacional de Caridade e Missão
Alice Santos
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