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“O Magnificat”
O Magnificat nos convida a viver em atitude de
alegria e agradecimento a Deus

Ir. Bernardita García
Delegada Internacional da JMV

O MAGNIFICAT é a ação de graças a Deus
por sua grandeza. Na IV Assembleia Geral
realizada em Salamanca em 2015, no
Documento Final, na introdução, diz que
como JMV devemos tentar responder ao
chamado da Igreja a exemplo de Maria.
Maria visita a Isabel, dá graças a Deus por
tudo o que Ele fez nela. Deus usa pessoas
humildes para realizar sua obra, usa
Maria. Ela será o instrumento da ternura
e o carinho de Cristo no mundo, como
nos lembra o Papa Francisco.
Entre elas há um diálogo profundo. Isabel
disse: “Bendita és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre”. Maria
responde a Isabel com o Magnificat:
“Meu espírito exulta de alegria em Deus,
meu Salvador, porque olhou para sua
pobre serva”.
Em Maria, Deus fará coisas grandes, será
a mãe de Jesus, que vem a dar-nos a
salvação, para que conheçamos o amor
de Deus em sua plenitude.
Reconhecemos a Deus como centro de
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nossa vida? Somos conscientes de sua
obra em cada um dos membros da JMV?
Reconhecemos nossa pobreza ante
Deus? Deus quer pessoas com atitudes
humildes e que confiam plenamente
n'Ele.
O Magnificat nos convida a viver em
atitude de alegria e agradecimento a
Deus pelas maravilhas de sua salvação.
Somos pessoas alegres porque Deus faz
sua obra em nós, ou se usa de nós para
fazer algo bom para a humanidade.
Acreditamos nisso?
Para todas as Filhas da Caridade a festa
da Anunciação está ligada à nossa
entrega a Deus na pessoa dos pobres,
vivendo a vontade de Deus, ou seja:
“Aqui estou”. Na liturgia do dia da
renovação dos votos, vemos a relação
entre as leituras por meio da vontade de
Deus.
Nos diz o salmo: “Eis que venho fazer
vossa vontade, meu Deus", que nos

repetirá a carta aos Hebreus. No final do
Evangelho dirá Maria: ”Eis aqui a serva
do Senhor. Faça-se em mim segundo a
tua palavra.” Há algo mais profundo e
perfeito para um cristão que fazer a
vontade de Deus? JMV, Aqui estou. Todo
membro da JMV este ano está disposto a
viver a vontade de Deus. Que esta alegria
encha nosso coração como o de Maria.
Maria viveu toda sua vida de acordo com
a vontade de Deus. Não foi fácil,
especialmente nos últimos momentos,
mas ela foi corajosa e não hesitou em
estar perto de Jesus. Por esta razão, a
JMV
deve
viver
como
Maria,
agradecendo a Deus por tudo o que ele
faz em cada um de nós. Agradeço a Deus
por tudo o que ele faz em mim e por
mim? Não sou eu quem faz as coisas, é
Deus quem as faz. Ele nos usa para fazer
o bem, é o autor de tudo! É o nosso
SALVADOR.
Ousemos a viver o Magnificat como
Maria!
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África
Nigéria
Liderados pela assessora, os líderes da JMV Nigéria realizaram um encontro de formação no
dia 14 de janeiro com o objetivo de organizar e planejar as atividades para este ano.

América
Haiti
Realizaram a Assembleia Nacional de 10 a 13 de Fevereiro. Participaram 62 membros,
contando com a presença especial da ex-Presidente Internacional da JMV, Yasmine Cajuste.
Durante estes três dias, realizaram momentos formativos e elegeram o novo Conselho
Nacional.

Peru
No dia 5 de março participaram de um Encontro da Família Vicentina do Peru, contando com a
presença do Superior Geral, P. Tomaz Mavric, C.M. e do P. Aarón Gutiérrez, C.M. Nesta
celebração, Viviana Hinojosa, atual vice-presidenta da JMV Peru, fez a entrega do lenço ao P.
Tomaz, momento que causou muita alegria aos jovens participantes.

Ásia
Vietnã
De 5 a 14 de fevereiro, o Diretor Internacional da JMV e Superior Geral da Família Vicentina, P.
Tomaz Mavric, visitou o Vietnã. O Conselho Nacional da JMV, junto com outros membros da
Associação, tiveram a oportunidade de partilhar um momento com ele.

Europa
França
De 23 a 25 de Fevereiro realizaram o Encontro Nacional em Fain-lès-Moutiers, lugar onde
nasceu Santa Catarina Labouré. As crianças e os jovens tinham um compromisso para estes
dias: ajudar a um palhaço triste que havia perdido o sentido da vida. Além disso, todos
descobriram ou aprofundaram a vida de Santa Catarina Labouré, com um espetáculo de
marionetes e a visita ao lugar com as Filhas da Caridade que vivem aí.
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O Processo da Consagração Mariana
Borut Pohar CM
Assessor, JMV Eslovênia
Este ano a JMV Eslovênia finalmente começa com a Consagração
Mariana...pela segunda vez. Há alguns anos, em 2009,
começaram com este processo, mas não terminaram. Por quê?
Por diferentes razões. Durante algum tempo realizaram reuniões
mensais regulares, mas em seguida pararam o processo e a razão
principal pode ter sido a falta de motivação.
Durante alguns anos não tivemos outra tentativa de começar.
Porém, no ano passado, quando celebramos o centenário das
aparições de Nossa Senhora aos três pastorzinhos de Fátima,
começamos a pensar outra vez.
Diferentes movimentos em Eslovênia reviveram sua devoção à
Maria e pensaram na Consagração a seu Imaculado Coração, uma
consagração que, entre outras coisas, exige a devoção dos Cinco
Primeiros Sábados, que inclui o Santo Terço, a meditação e as
comunhões de reparação das ofensas - Tudo feito em reparação a
seu Imaculado Coração.
A JMV Eslovênia também decidiu reviver a dimensão Mariana. Por
exemplo, realizamos um retiro de verão na praia para as crianças
e rezávamos o terço todos os dias depois do almoço. Era opcional,
mas muitas crianças e animadores decidiram unir em oração. Na
Eslovênia temos um problema: as pessoas, especialmente os
jovens, não rezam muito. É por isso que decidimos não
pressionar. Foi um pequeno passo, mas importante. O segundo

passo demos no outono, quando começamos com a Consagração
Mariana. Tratamos de motivar os nossos membros para que
unissem ao processo. No geral, aprovaram a iniciativa, mas muitos
não se juntaram ao grupo por falta de tempo ou porque pensavam
que não estavam preparados para este passo. Mas nos surpreendeu
que alguns pais expressaram o interesse em unir ao processo de
consagração. Decidimos fazer um grupo misto com os jovens e
alguns pais. Decidimos fazer a consagração a Jesus através de Maria
por meio de São Luis de Montfort, porque é bastante popular na
Eslovênia e há livros disponíveis em esloveno. Acho que a decisão de
incluir os pais no processo de consagração foi acertada.
Desde o outono temos reuniões regulares e o grupo é estável, já que
os pais estão mais dispostos a participar das reuniões regularmente.
Sempre temos uma catequese diferente, mas sempre permitimos
que cada membro fale sobre sua experiência espiritual e o progresso
mensal. Devido à presença dos pais, é muito mais fácil porque tem
menos medo de falar sobre coisas pessoais e tem mais experiência
na vida espiritual. Nosso plano é terminar nossa preparação em dois
anos. De acordo com o tempo, motivaremos a outros membros da
JMV e pais para que se juntem ao grupo e que façam dos encontros
um lugar mais íntimo para este programa.
Temos muito trabalho para promover a oração regular e a devoção à
Maria entre nossos jovens, e o processo de Consagração Mariana é
o pilar deste esforço.

Testimonio

«Porque a todos a quem eu te enviar, irás» (Jr 1,7)

Convidamos aqueles jovens membros da Associação que querem
colaborar com o Secretariado Internacional
Necessitamos de dois jovens que nos ajudem a manter a
comunicação com os países de língua portuguesa e espanhola.
Esperamos que sejam muitos os que desejam viver esta
experiência de serviço.
A data final para o envio de candidaturas é 30 de maio.
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A oração e os jovens

André Peixoto
Voluntário para os países lusófonos
Como cristãos, sabemos a importância
da oração em nossas vidas. É nosso
contato direto com Deus. Na
simplicidade, nos comunicamos com
Ele. Não precisamos de fórmulas
extraordinárias: "Nas vossas orações,
não multipliqueis as palavras, como
fazem os pagãos…" (Mt. 6, 7). Basta
abrir o coração e falar com Ele, como
falamos com um amigo. Deus é nosso
amigo.
Nós, como jovens católicos, nos
fortalecemos na oração, seja para pedir
ou dar graças a Deus por tudo que nos
faz. Não coloquemos desculpas de que
não temos tempo, já que os estudos,
trabalho e os afazeres domésticos
ocupam muito tempo. Podemos utilizar
o tempo no metrô, ônibus ou até
mesmo na rua para oferecer a Deus

uma oração.
Como comecei o artigo, não são
necessárias fórmulas extraordinárias.
Na Bíblia, Deus nos ensina uma
maneira prática, rápida e valiosa de
fazer a oração: "Eis como deveis rezar:
Pai Nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome…." (Mt.
6, 9). Essa é a oração que aprendemos
a rezar quando éramos criança, que
rezamos em todas as Missas que
participamos, mas que às vezes não
valorizamos o poder de um "Pai
Nosso".
Como
jovens,
temos
nossas
inquietações
e
questionamentos
diários. Além disso, umas vezes
sentimos que necessitamos de um
conselho, um guia ou o apoio de um

Pai que nos entenda para avançar em
nossas atividades ou dificuldades que
surgem no dia a dia. E será no Pai
Nosso onde encontraremos essas
respostas que nos ajudarão a
caminhar.
Refletindo em nível comunitário…como
é a oração em nosso grupo da JMV?
Começamos nossos encontros sem a
preocupação de rezar? Ou fazemos
somente para cumprir um "ritual"?
"Dai-me um homem de oração e ele
será capaz de tudo", dizia São Vicente
de Paulo. Jovens, que possamos
acreditar na força da oração em nossas
vidas e que dediquemos em nosso dia a
dia, em nossas reuniões da JMV, um
tempo de oração, para que Ele nos
molde segundo Sua vontade.

Conselho e Secretariado Internacional


O Diretor Geral da JMV, P. Tomaz Mavric, CM, confirmou e emitiu as
seguintes nomeações:
Mamisoa Vonjiniaiko, (Presidente de
Madagascar), N’dajai Lassana, (Presidente de Argélia)P. Henri
Muvucha Matsinga, CM (Assessor de Ruanda-Burundi), Daniel
Samaniego Valle, CM (Assessor de Equador), P. Jean Sfer, CM
(Assessor de Egito).



De 24 de março a 1º de abril a equipe do Secretariado Internacional
participou das missões de Semana Santa realizadas em Valencia, nos
povoados de Favara, Fortaleny y Llaurí, organizada pela Equipe
Missionária Vicentina de Evangelização (EMVE).



O voluntário de língua portuguesa, o jovem André Peixoto,
participou do Encontro Nacional de Formação e Assembleia Nacional
da JMV Portugal, representando o Secretariado Internacional. As
atividades se realizaram nos dias 7 e 8 de abril, em Fátima.

www.secretariadojmv.org
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