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Se leio o Evangelho e o  medito, descubro a vitalidade que 

tem. Se contemplo-o com amor, serei capaz de dá-lo com 

amor, de modo a evangelizar os jovens. É importante ter um 

acompanhante espiritual para que o nosso encontro com 

Jesus Cristo seja uma experiência viva, como nos disse P. 

Tomaž Mavrič, na sua carta da Quaresma para toda a Família 

Vicentina. 

Deus guia a nossa vida, e para ser fiel a Ele, temos que 

conhecer o Evangelho por meio da leitura e da oração. 

Criaremos uma cultura que humanize o mundo, a cultura do 

amor. Existe algo mais valioso? Deus deu-nos a sua Mãe. 

Na JMV temos grande devoção a Maria. Ela sempre disse 

"SIM". Estamos disponíveis a dizer a Deus "Sim" como Maria, 

a viver como filhos e filhas obedientes ao seu chamamento, 

onde queira enviar-nos. Refletimos muitas vezes porque 

lemos o Evangelho e revisamos a nossa vida à luz da Sua 

Palavra. O que significa para ti viver esse "sim"?  Maria 

esteve sempre pronta para servir, como é a minha ajuda para 

com aqueles que precisam de mim? 

A Virgem disse a Santa Catarina: "Venham aos pés deste 

altar e receberão as graças do Senhor". Como JMV, peçamos 

com fé à Virgem as graças que preciso para que Jesus Cristo 

seja o centro da minha  vida e possa irradiá-Lo a todos que 

estão ao meu lado. 

Costumamos realizar a Consagração Mariana.  O que é a 

consagração, senão, responder afirmativamente ao que 

Deus nos pede? Maria, fiel seguidora de seu Filho, tem plena 

confiança nele desde o início da sua vida pública. Em Caná 

da Galileia, quando Jesus realiza o milagre, Maria diz: "Fazei 

o que Ele vos disser" (João 2:5). 

 

Maria é uma seguidora fiel de Jesus e acompanhou-o até ao 

final, no Calvário Maria esteve com Ele. Além disso, Jesus teve 

o grande detalhe de dar-nos-a como Mãe da Humanidade, 

quando diz a João: "Eis atua Mãe" (João 19: 25-27). 

Maria está presente na Igreja desde o seu começo, em 

Pentecostes (Atos 1: 14) é Mãe da Igreja e a nossa Mãe, como 

diz o Papa Francisco: "Como uma verdadeira mãe, caminha 

connosco, luta connosco e aproxima-nos incessantemente do 

amor de Deus" (Evangelii Gaudium 286). Perante tudo isso, 

qual é a minha atitude? Fico parado e não faço nada, ou estou 

disposto ao que Jesus me pede? 

Com Maria sabemos como trabalhar com os pobres, 

especialmente para aqueles que perderam tudo, Ela devolve a 

dignidade aos que perderam tudo. 

Que Maria interceda junto do seu Filho para que o plano de 

Deus possa ser realizado no mundo, que consiste unicamente 

na evangelização. 

 
 

 
Sor Bernardita Garía Ortín 
Delegada Internacional da JMV 
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Madagascar 
A JMV de Toliara (Diocese de Madagascar) trabalha na expansão da JMV a nível local e 

nacional, incentivando os jovens interessados a conhecer a nossa Associação e 

continuando a animar os grupos existentes. 

. 

 

África 

Filipinas 
A Associação de Filhos e Filhas de Maria Imaculada - Juventude Mariana Vicentina das 

Filipinas realizou a sua 34ª Convenção Nacional de 17 a 19 de Maio no Centro Missionário 

do CICM, na cidade de Talisay, província Negros Ocidental, sob o tema: "COM-JMV em 

missão: amado, dotado, delegado". Os novos membros do Conselho Nacional foram eleitos: 

Erl Julen Tulod (Presidente), Kristie Impe (Vice-Presidente), Claire Medina (Secretária), 

Geneveve Sy (Tesoureira) e Sherlene Tulda (Auditora). O P. Rolando "Choy" Limjoco, C. M. 

e a Ir. Ma. Elisa Barranco, F. C. continuaram apoiando o grupo como assessores. 

. 

 
Colombia 

O Comitê Provincial da JMV Cali reuniu-se de 17 a 19 de Maio em Manizales para rever e 

avaliar cada região e o progresso dos grupos de cada localidade. Foi um encontro muito 

fraterno, com toda a energia e entusiasmo, que caracterizam cada região. 

. 

 

França  

O encontro anual da JMV França aconteceu de 3 a 5 de Maio, na Capela de Nossa Senhora 

da Medalha Milagrosa, em Paris. Organizaram uma vigília mariana adaptada às crianças e 

jovens e participaram na missa dominical na Capela da "Rue du Bac". 

 

América 

Europa 

Ásia 

Equador 
De 24 a 26 de Maio, realizou-se o III Encontro Nacional de Coordenadores, Subcoordenadores, 

Animadores, Assessores e Consagrados, no qual participaram setenta líderes locais e de cada 

zona da nossa Associação, que viveram momentos de alegria e entusiasmo. 

. 

 
El Salvador 

De 18 a 19 de Maio a JMV do Salvador realizou a sua Assembleia Nacional, na qual os 

novos membros do Conselho Nacional foram eleitos. A 18 de maio (sábado) partilhou-

se a história da JMV e os Estatutos Nacionais, a fim de tomar-se conhecimento da 

responsabilidade na Associação. 

. 

 

Venezuela 
Nos dias 7, 8 e 9 de Junho, a JMV de Sanare e a JMV de Barquisimeto reuniu-se com o objetivo 

de fortalecer os laços de amizade e de motivar os novos jovens a seguirem o caminho de 

Jesus, ao estilo de Maria na nossa Associação. 

 

Ucrânia 
Nos dias 25 e 26 de Maio, os membros da JMV e da Família Vicentina de Ucrânia 

realizaram uma Peregrinação Nacional pelo Aniversário da Beatificação da Ir. Marta 

Wiecka. Mais de 600 peregrinos de todo o país caminharam até ao seu túmulo na 

cidade de Sniatyn. O Superior Geral da Família Vicentina, o Padre Tomaž Mavrič, 

C. M., participou nesta celebração.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



    As virtudes marianas como caminho para um JMV:   

Humildade e colaboração 
Como membro da Juventude Mariana Vicentina, imitar Maria sempre foi e será uma das 

responsabilidades mais difíceis que temos. Das dez virtudes evangélicas de Maria, são seis as 

que adotamos na Juventude Mariana Vicentina. Gostaria de concentrar-me numa delas: A 

HUMILDADE. E a partir daí, tentarei ver como podemos conseguir a colaboração, trabalhar 

juntos como membros da Associação inspirados por essa virtude. 

Este ano, o nosso tema em si está inspirado pela "humildade de Maria", quando ela aceitou a 

mensagem do anjo durante a Anunciação. Sem nenhuma dúvida ou nenhum medo, ela 

respondeu: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 1: 38). No seu 

cântico de louvor, no Magnificat expressou a sua humildade de todo o coração. "Porque pôs os 

olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as 

gerações" (Lc 1: 48). Ela superou toda a incerteza e humildemente afirmou que o Senhor a 

escolheu e foi abençoada por Deus. 

Como pode Maria dizer que sim? Como pode deixar que Deus tomasse a sua vida, sem medo ou dúvida? A sua humildade 

significava abrir-se; esvaziando-se para Deus, esquecendo-se de si mesma e permitindo que Deus faça a sua vontade através 

dela. Maria mostrou-nos que mesmo sendo pequenos, permitimos que Deus esteja mais nas nossas vidas. 

No momento em que Maria mostrou a sua humildade dizendo sim à vontade de Deus, ela praticamente tornou-se uma 

colaboradora dessa vontade de Deus. Ela foi a portadora de Jesus, o nosso salvador; e por isso a sua vida  não foi fácil. Mas apesar 

das dúvidas, dificuldades e sofrimentos; ela continuou a ser humilde e confiou em Deus com todo o seu coração. Esta é a essência 

da colaboração, confiar em Deus, confiar em quem acreditaste: Deus. Não podes confiar sem ser humilde, sem permitir que 

alguém guie a tua vida, da mesma forma que Maria deixou que Deus guiasse a sua vida. Como membros desta grande Associação, 

como podemos ser inspirados pela humildade de Maria? 

Como podemos reforçar o nosso compromisso de colaborar nos nossos grupos locais, seguindo o exemplo de Maria? Comecemos 

dizendo sim, como ela disse sim. Mas só podemos dizer sim, se nos esvaziarmos e se estivermos cheios de Deus, como fez Maria. 

Isso é fácil de dizer, mas é difícil de fazer, especialmente no nosso mundo do "eu, eu e eu". Agora, acreditamos que quanto mais 

completos somos, melhor nos sentimos. Esquecemo-nos que o importante é como Deus está presente nas nossas vidas. 

Assim poderemos tentar imitar a sua humildade; humildade nas nossas relações com os outros membros, a humildade para ouvir 

os nossos assessores, a humildade no desempenho das nossas funções, já seja como membros ou como líderes/animadores. E 

com isso, criar um ambiente de colaboração, que é basicamente o que precisamos como membros da JMV. Desta forma, com o 

coração aberto, podemos dizer com confiança "Faça-se em nós". 

 

Marie-Claire Solon Balo  
Voluntária Internacional JMV 

Países anglófonos 

Fransiskus Regis Juanli Agustinus 
 JMV Indonésia 

 

 

Apesar da minha família praticar o budismo, os meus pais deram-me uma educação católica. 

Quando fui para Cipanas, tive um professor particular de uma devota família católica. Com ele 

aprendi muito sobre a espiritualidade católica, tornei-me um acólito na nossa paróquia. Fui o 

primeiro que se converteu ao catolicismo, depois foram os meus cinco irmãos e a minha mãe. O 

meu pai foi batizado quando fez 73 anos. 

 
  Parece que Deus deliberadamente deu-me a data de nascimento a 27 de 

setembro, coincidindo com a festa de São Vicente de Paulo, para que 

tivesse o mesmo coração que o protetor da Obra Missionária, o fundador 

da Congregação da Missão. São Vicente disse que os pobres são nossos 

mestres e senhores. Esta frase sempre anima o meu espírito de serviço. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

Testemunho 

 

  



Quando era estudante em Atma Jaya 

Medical, em 1999, muitas vezes fui a 

Cilincing, a bairro na parte norte de 

Jacarta. Na paróquia de Santa Cruz de 

Cilincing existe uma comunidade de 

irmãs Filhas da Caridade, que 

trabalham na união da vida apostólica, 

fundada por São Vicente de Paulo e 

Santa Luísa de Marillac. Os meus 

colegas convidaram-me para ajudar nos 

serviços de saúde na sua clínica. Havia 

muitas pessoas pobres vivendo na 

aldeia. O nível de vida e a qualidade da 

sua saúde eram bastante alarmantes. 

No início, só ajudava como estagiário de 

medicina, querendo aprender mais, 

mas com o tempo, fui testemunha de 

quanto eram infelizes os pobres. Isso 

realmente comoveu a minha 

consciência, e assim foi difícil 

esquecê-los. 

Depois de formar-me e crescer na 
educação católica, tornei-me um jovem 
católico. 

Não estava satisfeito em viver a vida somente para a área escolar, então comecei 

a organizar atividades para a Juventude Mariana Vicentina, da qual era membro, 

como Presidente Nacional, e onde continuo a servir até hoje. Assim como a minha 

colega convenceu-me a servir nas clínicas das Filhas da Caridade, agora sou eu 

quem convence e reúno os membros da Associação para servir os nossos irmãos 

pobres. Embora agora trabalhe como consultor financeiro numa das principais 

seguradoras, continuo servindo ativamente na clínica em Cilincing e na 

comunidade do Sathora Medical Center para contribuir com os meus 

conhecimentos médicos. Esta assistência médica está tornando-se um apostolado 

oficial dos membros da JMV no nosso país. 

Há momentos em que me sinto cansado de ir a Cilincing, todas as sextas-feiras. Às 

vezes, ainda tenho que ir primeiro a Papanggo (outra comunidade de serviço das 

Irmãs, debaixo da ponte de peões de Tanjung Priok). Mas quando chego, o meu 

entusiasmo, que quase se esgotou, ilumina-se imediatamente como se tivesse sido 

recarregado. Percebo que continuarei a servir até o final, se Deus quiser, e 

enquanto seja forte. 

Além do meu trabalho habitual e do meu acompanhamento aos membros do JMV 

da Indonésia, com o serviço contínuo às clínicas das Filhas da Caridade, estou 

trabalhando agora na Comissão da Mudança Sistêmica em Ásia, outro projeto 

inspirador da Família Vicentina. E rezo para que continue a responder ao 

chamamento de Deus e me permita fazer a sua vontade. 

Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós! Amém 

 

Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Tí. Amén. 

 
 

 El O Diretor Geral da JMV, P. Tomaz Mavric C. M., confirmou e emitiu as seguintes nomeações: Diácono Antonio Hiciano 

Jiménez, C.M. (Assessor Nacional - República Dominicana); P. Álvaro Nicolas Tamblay Godoy, C.M. (Assessor Nacional - 

Chile); Ir. Stuardo Alberto Marroquin C.M. (Asesor Nacional - Guatemala); P. José Ramón Mendoza C.M. (Asesor 

Nacional – El Salvador); Ir. Marisa Pitrella, F.C. (Assessora Nacional - Itália); Ir. Raquel Argel Argel, F.C. (Assessora 

Nacional - Chile); Boniface Cellini Mendou Zeubou (Presidente - Camarões); Alessandro Guariniello (Presidente de 

Itália). 

 
 

 O P. Irving Amaro, C. M. (Subdiretor Internacional da JMV) e o Eddy López 
(voluntário para os países hispânicos) representaram o Secretariado Internacional 
na Formação Missionária #iJornada2019, realizada em Palma de de Mallorca a 8 de 
Junho de 2019. 

 

S 

 Preparamo-nos para a V Assembleia Geral com os concursos do logotipo e do 

hino. Os países interessados devem enviar as suas propostas ao Secretariado 

Internacional até o dia 15 de Dezembro.. Para mais informações, contate o seu 

Conselho Nacional. 

 
 

JMV Internacional SIJMV @sijmv www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


