
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Animemo-nos a responder como Maria ao anjo, ‘eis-nos 

aqui, somos os servos do Senhor, faça-se em nós? '. Não 

respondam já; cada um que responda no seu coração. Há 

perguntas que só se respondem em silêncio". 

Papa Francisco, JMJ Panamá 2019. 

 

oletim 
Internacional  

Fevereiro  de  2019 Faça-se em nós Nº.121 

Faça-se em nós 

 Há alguns dias vivemos no Panamá uma 

maravilhosa Jornada Mundial da Juventude, 

envolvida num ambiente festivo, mariano e de 

alegria juvenil. Estamos acostumados a que o Papa 

Francisco diga frases oportunas e dê conselhos aos 

jovens.  Fazendo a ligação com o nosso lema 

anterior "Aqui estou!" e em sintonia com as palavras 

de Maria, nossa mãe, o Santo Padre convida todos 

os jovens a refletir em silêncio sobre a 

resposta: "Faça-se". 

Nós, como membros de uma Associação Mariana, 

com pleno reconhecimento de Maria como a serva 

perfeita do Senhor, queremos imitar a sua entrega 

e total disponibilidade, desejamos ser como ela 

"cheia de graça" e receber das suas mãos, graças 

abundantes que nos oferece como seus filhos. Por 

isso, a reflexão feita pelo Papa aos jovens 

representa para nós um duplo compromiso. 

"Faça-se em nós" é um pedido a todos os membros 

da JMV para viver a vontade de Deus nas suas vidas. 

Está no plural porque deve ser parte do nosso 

compromisso com a vida de comunidade, mas ao 

mesmo tempo continua a ser uma expressão muito 

pessoal, que deverá amadurecer num coração 

convencido e disposto a aceitar a vontade de Deus. 

Se fizéssemos as coisas à imitação de Maria, esses 

"faça-se em mim" seriam um grande "FAÇA-SE EM 

NÓS", com o qual daríamos um passo mais na nossa 

formação e no nosso serviço. 

 

Este "faça-se" não é uma palavra mágica que nos mostra o caminho que queremos.   

É uma palavra que nos ajudará a encontrar a vontade de Deus nas nossas vidas, 

vontade expressa na sua Palavra, muitas vezes nos parecerá contrária aos nossos 

pensamentos ou planos, mas muito bem dirigida aos planos de Deus, portanto, não 

tenhamos medo de dizer essa palavra com o coração. 

Quando unimos "faça-se" com "em nós", caminhamos como a comunidade dos 

primeiros cristãos (na qual Maria esteve muito presente (Atos 1, 14)) a estar juntos e 

a partilhar a nossa fé e o nosso serviço na comunidade cristã, aceitando que a vontade 

de Deus é a pauta central da nossa vida. 

É importante destacar que para "fazer em nós" a sua Palavra temos que estar bem 

nutridos pela Palavra de Deus, a mesma que encontramos única e exclusivamente na 

Bíblia, só assim poderemos escutar o que Deus nos quer dizer e fazer da sua Palavra, 

a guia e a bandeira das nossas ações. Convidamos-vos a ler e a aprofundar a Palavra 

de Deus para que cada dia possamos "fazer em nós" verdadeiramente a sua vontade. 

Este lema acompanhar-nos-á na preparação da nossa Assembleia Internacional que 

se realizará em 2020. Peçamos ao nosso Pai Celestial e à nossa Mãe, Maria que desde 

o silêncio dos nossos corações, possamos preparar-nos para os grandes passos que a 

nossa Associação têm que dar, permitindo que cada um de nós tenha a 

disponibilidade de dizer "Faça-se em mim" e depois de meditar nos nossos corações 

dizer "Eis-nos aqui os servos do Senhor, faça-se em nós". Animamo-nos a responder 

como Maria ao anjo? Vamos meditá-lo. "Há perguntas que só se respondem em 

silêncio". 

 

Yancarlos Carrasco 

Presidente Internacional da JMV 
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Costa do Marfim 

A JMV da Costa do Marfim teve um encontro nacional a 27 de janeiro com o lema "Fazei o 

que Ele vos disser" (João 2, 5). Os jovens rezaram o Rosário, tiveram formação, participaram 

na Missa, tiveram Consagrações Marianas, e foi um dia de admissão de novos membros. 

Continuam trabalhando juntos para a expansão da JMV no seu país. 

 
Brasil 

As Férias Missionárias no Brasil 

De 22 a 27 de julho de 2019, a JMV Brasil realizará as primeiras "Férias Missionárias" nas cidades 

de Baião - PA (Província da Amazônia), Curitiba - PR (Província de Curitiba) e Jandaíra - RN 

(Província do Recife). As Férias Missionárias estão abertas a todos os que queiram participar, mas 

as inscrições são limitadas. Como discípulos missionários vamos todos dar testemunho do nosso 

amor por Cristo. Inscreve-te já! 

 Chile 

A primeira Escola de Líderes da JMV foi realizada de 16 a 20 de janeiro e estava 

centrada na liderança dos jovens. Cada um dos momentos desta formação foram 

muito originais e atrativos para os participantes, além de profundos e espirituais. A 

questão dos 33 mineiros deixou todos impactados pela grande fé, que também foi 

discutida. Tornou-se visível a parte espiritual do resgate e da união de toda uma 

cidade com os seus mineiros, que sempre confiaram em Deus e na Virgem da 

Candelária. Espera-se que continue o processo formativo por mais dois verões. 

 

Líbano 

A JMV teve um encontro a 28 de dezembro, foi uma preparação para o Natal com todos 

os membros. A 19 de janeiro (sábado), os membros responsáveis pelo grupo receberam 

formação para ajudar-lhes com as suas missões. A JMV de Líbano também esteve 

presente na JMJ no Panamá. 

 Taiwan 

Um grupo da JMV de Taiwan viajou ao Panamá para participar no Encontro Internacional 

dos Jovens Vicentinos e na Jornada Mundial da Juventude 2019 como o único grupo 

asiático da JMV. Foi o primeiro encontro em que participaram, e apesar da dificuldade 

do idioma, partilharam bons momentos com outros membros da Associação. O grupo 

esteve acompanhado pelo padre Pawel Wierzbicki, missionário em Taiwan. 

. 

 
Europa do Leste 

Dois países eslavos participaram no Encontro Internacional dos 

Jovens Vicentinos e na Jornada Mundial da Juventude no 

Panamá. Estiveram alguns membros da JMV Eslováquia com o 

padre Pavol Noga C.M., ex-subdirector internacional, e também 

dois jovens da Polônia com os seus assessores nacionais. 

 



 SAIAMOS PARA AS PERIFERIAS 

COMO MARIA 
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Quando Maria percebeu que a sua prima Isabel estava grávida, soube que ela 

precisava da sua ajuda. Não pensou muito, "levantou-se e foi apressada às 

montanhas, a uma cidade de Judá" (Lucas 1: 39-40). Maria também estava 

grávida, viajar naquela época sem autocarros nem comboios, devia ter sido 

muito complicado, ainda mais para uma mulher grávida; no entanto o seu 

desejo de servir e ajudar aqueles que mais precisam, foi mais forte. 

 

Patricia Roppa 
 
Voluntária para os 
países de língua 
portuguesa 
 

Como o nosso Conselheiro Internacional Andrew Wagdy 

disse no seu artigo, no Boletim anterior: "deve primar em 

nós o desejo de ajudar os outros, mesmo quando somos 

nós os que precisamos de ajuda". Seguindo os 

ensinamentos de Maria, também devemos ter sempre 

pressa para ajudar a quem mais precisa, mesmo que isso 

signifique deixar o nosso conforto e ter que sair às 

periferias. 

Estamos convencidos de que estamos chamados a sair e 

a partilhar a alegria do Evangelho com o mundo inteiro. 

Essa mesma alegria que o menino que Isabel tinha no seu 

ventre, sentiu ao ouvir a saudação de Maria (Lucas 1: 41). 

Essa mesma alegria que nos caracteriza como jovens da 

Igreja, porque quando sentes a alegria da Boa Nova no 

teu coração, não a queres só para ti, tens a necessidade 

de partilhá-la, queres que os outros também sejam 

felizes. 

 

Como membros da JMV, por natureza somos vicentinos e 

missionários. Não nos podemos fechar em nós, devemos 

sair da nossa borbulha individualista e ver mais além. 

Temos que abrir os nossos olhos para a realidade e ver que 

ainda há muito a ser feito. Não podemos viver indiferentes 

quando há tantos que precisam de nós. 

Vivamos cada dia a missão, tentando ajudar os outros e, 

sobretudo colocando-nos ao serviço de Deus. Vamos para 

onde Ele nos envie, realizando com amor desde a tarefa 

mais pequena até à maior. Sejamos a igreja em saída, 

aquela que o Papa Francisco fala na sua exortação 

apostólica: Evangelii Gaudium. Estejamos sempre 

disponíveis para dizer: "Faça-se em mim" e saiamos para as 

periferias como Maria. 

Como São Vicente de Paulo diria: "Não podemos garantir 

melhor a nossa bem-aventurança, do que vivendo e 

morrendo no serviço aos pobres". 

 

                Testimonio     

O Beato Pier Giorgio Frassati disse uma vez: "Aprendamos a ser mais fortes em 

espírito e em músculos, se forem assim, então serão verdadeiros apóstolos da fé 

em Deus". 

 

  

Hoje, fazendo memória dos meus 16 

anos como membro da Associação, 

lembrei-me exatamente da minha 

primeira missão na qual participei 

junto com outros jovens da JMV. 

Tinha apenas 14 anos e essa 

experiência marcou bastante o meu 

crescimento na fé e a minha decisão 

de colocar a minha vida ao serviço da 

Juventude Mariana Vicentina. 

 

Lembro-me que era uma das pessoas mais jovens da missão e senti-me ali, 

muito pequena; no entanto, sabia um pouco sobre rezar, procurar leituras na 

Bíblia, fazer uma oração e conhecia o essencial sobre a JMV. Nestes encontros, 

um deve estar disposto para todos os desafios, os meus foram vários, por 

exemplo, tinha dificuldade para interagir com estranhos. Embora no meu grupo 

estivessem 3 jovens da minha comunidade de Punta Arenas, e o resto eram 

pessoas que tinha conhecido nos dias anteriores à missão, eu era muito tímida 

quando tinha que falar. Mas esses três jovens e uma filha da Caridade com os 

quais partilhei no grupo fizeram-me sentir capaz de sair e evangelizar ao estilo 

jovem Mariano Vicentino. 

 

Daniela Francisca 

Quinchaman Andrade 

Presidente JMV do Chile 

 



somos como os Apóstolos, se eles não se 

renderam então nós também não, assim 

que seguiremos a andar" (e deixe-me dizer-

lhes que andamos muito para chegar à 

outra casa). Esta frase significou muito 

para mim, tanto que até hoje continuo a 

refletir sobre ela.  Naquele momento e 

com a minha pouca idade, entendi que 

muitos são os chamados, mas poucos os 

que ouvem. Aprendi que nunca devemos 

desistir à primeira, a vida tem muitas e 

diversas dificuldades, mas devemos ser 

capazes de enfrentar esses desafios, não 

podemos esquecer que Cristo estará 

sempre conosco. Ele é o centro e o pilar das 

nossas vidas como jovens da igreja. 

 Hoje posso dizer que este apostolado foi o 

mais significativo na minha vida e mesmo 

tendo vivido várias experiências de 

encontros e missões. 

 

A comunidade onde fizemos a missão 

estava localizada na nona região de 

Araucania (sul do Chile), chamava-se 

Quilquihuenco, nome derivado da 

língua mapuche. Nesse setor rural 

havia muitas pessoas Testemunhas de 

Jeová e outras Evangélicas, mas isso 

não nos impediu de sair e bater às 

portas. Muitas pessoas abriram-nos as 

portas das suas casas, mas outras não; 

como curiosidade, recordo que a 

primeira vez que saímos somente 

houve duas que se abriram, na 

primeira, fomos acolhidos e 

partilharam conosco, mas na outra só 

disseram que não era um bom 

momento e que não tinham tempo. 

Tenho na minha memória que uma das 

jovens me disse: "Fecharam-nos esta 

(porta), mas talvez na próxima nos 

recebam. Não te desanimes, 

No entanto não podemos esquecer que em 

cada um destes momentos, vamos 

aprendendo e conhecendo algo novo, fica 

sempre uma aprendizagem por mais 

pequena que seja, deixa-nos uma semente 

de algo que mais tarde dará frutos. 

Finalmente, para viver ao estilo de jovem 

mariano vicentino, devemos ter em conta 

o fato de que não crescemos somente 

quando servimos o nosso irmão mais 

necessitado, mas também quando fazemos 

algo bastante importante: a oração. Sim, 

aquele momento especial de diálogo com 

Deus, que nos nutre e nos fortalece para 

enfrentar os diferentes momentos das 

nossas vidas. 

 A JESUS COM MARIA! 

 

 

▪ O Diretor Geral da JMV, P. Tomaz Mavric C.M., confirmou e emitiu as seguintes nomeações: Ir. Kethlie Louis (Assessora de Haiti); P. 
Denis Ugwu, C.M. (Assessor da Nigéria); Daniela Francisca Quinchaman (Presidente Nacional - Chile), María Belén Aguilar Carrera 
(Presidente Nacional - Equador), Vanessa Paola Callo Espinoza (Presidente Nacional - Peru). 
 

▪ Queremos agradecer a todos os países que nos enviaram as candidaturas para o voluntariado de língua inglesa. Desde já estamos 
unidos em oração pelo novo voluntário que formará parte do Secretariado Internacional. 

 

▪ De 25 a 27 de janeiro, os voluntários do Secretariado Internacional participaram no VFCAP: Reunião 
de Colaboração da Família Vicentina em Sevilha e no VI encontro de formação, sensibilização e 
animação missionária organizada pelo EMVE (Equipa Missionária Vicentina de Evangelização), ao qual 
se juntou o P. Irving Amaro C.M. de 01 a 03 de fevereiro, também em Sevilha. 

 
 
 

 
▪ O Encontro Mundial da Juventude Indígena (EMJI) realizou-se na comunidade de Soloy, Comarca 

Ngäbe Buglé em Panamá de 17 a 21 de janeiro de 2019. Participaram 40 povos indígenas de 12 países 
com o objetivo de encontrar a Cristo e de abordar assuntos de interesses comuns que estão afetando 
a juventude dos povos nativos nos seus países.  

 

 

▪ De 18 a 21 de janeiro, o Padre Irving Amaro, subdiretor internacional, a Ir. Bernardita García Ortín, delegada 
internacional e Yancarlos Carrasco, presidente internacional participaram no Encontro Internacional dos Jovens 
Vicentinos no Panamá. De 22 a 27 de janeiro, participaram na Jornada Mundial da Juventude, a Ir. Bernardita 
García Ortín e Yancarlos Carrasco. 
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Outros 

Segue-nos nas redes sociais! 
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