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Queridos jovens e amigos da JMV, 
 
Hoje quero que me ajudem a responder 
às seguintes perguntas: O que torna a 
vida valiosa? O que faz a tua vida valer a 
pena? (...) Sem dúvida, que o mais 
valioso na vida não é o que temos mas a 
quem temos. 
Sabemos que somos parte de um projeto 
desejado, pela Mãe do nosso Deus, o 
que nos torna privilegiados e dá sentido 
à nossa vida. 
 
E qual é o propósito da nossa vida? 
 
«... E como Maria, a Mãe de Jesus, 
“queremos ser uma Igreja que serve, que 
sai de casa, que sai dos seus templos, 
que sai das suas sacristias, para 
acompanhar a vida, sustentar a 
esperança, ser sinal de unidade […] para 
lançar pontes, abater muros, semear 
reconciliação”». [270] (Papa Francisco, 
Fratelli Tutti, 276). 
 
O Papa Francisco, na sua nova Encíclica 
Fratelli Tutti, que podemos ter como um  
 
 
 
 

guia extraordinário na construção de 
um mundo mais justo e fraterno, 
convida-nos a sair da nossa zona de 
conforto, ajudar os outros, e ir ao 
encontro dos mais desfavorecidos. 
 
Estamos convidados a sonhar! 
Sonhar juntos! Em muitas 
circunstâncias, sonhar com algo 
grande e infinito é associado a uma 
fantasia, um reflexo falso da vida. O 
NATAL chega precisamente para 
mostrarmo-nos que o sonho pode 
tornar-se realidade. O Eterno fez-se 
carne e ainda está presente entre nós. 
Não há nada mais forte do que sonhar 
juntos. 
 
Este caminho para o Natal, marcado 
pelo tempo do Advento constrói-se, 
ganha sentido e é percorrido nas 
quatro semanas do Advento, nas 
quais também intervêm quatro 
virtudes: a Paz, a Fé, o Amor e a 
Esperança. Façamos que estas 
virtudes ressoem uma e outra vez em 
cada passo que dermos cada dia! 
 
 

Nestes 190 anos de história e missão 
de Evangelização, temos aprendido a 
caminhar juntos, com enfoque num 
estilo de vida, num símbolo que nos 
distingue, e torna-nos inconfundíveis: 
a Medalha Milagrosa! Énossa missão 
levá-la até os confins da terra. 
 
Sonhemos e empreendamos o 
caminho da vida com a convicção de 
que: onde há fé, há amor, onde há 
amor, há paz, onde há paz, está 
Deus, e onde está Deus, nada falta. 
A Jesus com Maria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenu FOUDA ABOUNA, 
Conselheiro Internacional da JMV - 
África 
 
 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dezembro 2020                  “Testemunhar com Esperança” nº 130 

 



Gabão 
Os jovens fizeram um recorrido com a 

Virgem Peregrina pelas casas de cada 

membro da JMV de Libreville (Gabão). 

Partilharam o tema: Como Deus age por 

meio de Maria, tiveram um tempo de oração 

e louvor e comeram juntos. O objetivo foi 

animar os membros a permanecer na fé e 

caminhar com Jesus e Maria. 

 

 

  
 

Camarões 
A 12 de setembro de 2020, o Conselho 

Nacional recomeçou as atividades da 

JMV Camarões, com uma reunião na 

casa de Santa Luísa de Marillac, em 

Yaoundé-Nsimalen. Depois desta 

reunião realizou-se uma missa de 

defuntos em memória da Raïssa, 

membro da JMV que morreu em julho. 

 

 

  
 

Ruanda - Burundi 
A JMV da Paróquia de Nemba visitou um 

bairro onde a maioria dos habitantes é 

pobre. Os jovens fizeram trabalhos de 

caridade e ajudaram os idosos a lavar-se 

enquanto limpavam as suas casas. Esta 

é uma das atividades que realizam 

como cristãos e vicentinos, a exemplo 

de São Vicente de Paulo. 

 

 

 

  
 

Tunísia 
A 27 de setembro de 2020, a JMV 

celebrou o seu reconhecimento oficial, 

recebendo a bênção da sua comunidade 

paroquial durante uma cerimónia. Os 

jovens membros são todos estudantes 

de diversos países que se uniram com o 

objetivo de viver a fé como cristãos com 

o carisma vicentino e sobretudo, 

permanecer sempre na JMV. 

 

 

 

  
 

Honduras 
De 4 a 20 de novembro, os diferentes grupos organizaram-

se para apoiar as famílias de jovens e outras pessoas 

afetadas pelos furacões ETA e IOTA, colaboraram na 

preparação de alimentos para levar aos refúgios, e levaram 

roupa e alimentos para as famílias carentes. 

 

 

 

  
 

Venezuela 
A 28 de novembro, a JMV Venezuela 

completou 40 anos no país. Neste 

tempo de celebração, os jovens 

relembraram o caminho percorrido 

através de dinâmicas nas redes 

sociais e encontros virtuais. Feliz 

aniversário! 

 

 

 

  
 

Siria 
Com o projeto “Um pedaço de coração” e alguns outros apoios, a JMV Síria 

arrecadou um fundo para iluminar o futuro das crianças que passam por situações 

difíceis, fortalecendo a sua educação através da compra de material escolar e do 

que precisavam para o semestre letivo que começou em setembro. 
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Vietnam  
Nos últimos 6 meses, os membros e assessores da JMV, junto com toda a Igreja e a 

sociedade uniram-se para ajudar as pessoas que vivem no centro de Vietnam, partilhando 

alimentos e provisões para atender às suas necessidades, já que os habitantes desta zona 

foram seriamente afetados por mais de 10 tempestades. 

 

 

  
 

É hora de sonhar Formação 

 

 

Parece que os tempos não são bons para sonhar com tudo o 

que se vive atualmente na sociedade, onde cada um cuida de si 

e muitas vezes fecha o coração sem considerar os outros. No 

entanto, podemos dizer sem dúvida: que é hora de sonhar, 

porque “o amor de Deus e a nossa relação com o Cristo vivo não 

nos privam de sonhar, não nos obrigam a estreitar os nossos 

horizontes. Pelo contrário, esse amor impulsa-nos, estimula-

nos, lança-nos para uma vida melhor e mais bela” (Christus 

Vivit, 138). Uma vida que nos chama a ver o que nos rodeia com 

alegria e amor. 

Portanto, desta vez, proponho 3 ações simples que podes 

realizar para sonhar e partilhar esses sonhos dentro e fora da 

JMV: 

1. Move-te: 

Sim, move-te, porque quem se move, quem se propõe a 

praticar o bem, aproxima-se de Deus, e já é sustentado por Ele, 

assim não teremos medo de sonhar, porque é Deus quem nos 

sustenta. Então, tens de mover-te constantemente e não ficar 

no conforto do dia a dia. 

2. Partilha as tuas alegrias e esperanças com os outros: 

Assim como a tristeza compartida é mais leve, as alegrias e 

esperanças partilhadas multiplicam-se e isso faz com que a 

nossa visão da realidade mude para melhor, abre-nos as portas 

do coração para dar e receber mais daquilo que nos aproxima 

de Deus. 

 

3. Contempla tua realidade: 

Tudo o que nos rodeia configura a nossa realidade e 

podemos mudá-la se começarmos a vê-la com olhos de 

esperança. Contemplar a realidade desde o silêncio do 

nosso interior nos ajudará a tomar a decisão de sonhar 

coisas que iluminam a nossa existência e a dos outros. 

4. Bônus: 

Sim, eu disse que eram três ações, mas de que serve sonhar 

se esses sonhos não podem ser realizados. Então a última 

ação será manter os pés no chão, é hora de sonhar, sim, e 

sonhar em grande porque temos um Deus que é GRANDE, 

tenhamos sempre os pés no chão para caminhar e partilhar 

a vida com os outros. 

Não esqueçamos que Jesus está connosco, Ele o prometeu: 

"eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos" 

(Mateus 28:20), com a Sua ajuda podemos continuar a 

sonhar alto e realizar todos esses sonhos. 

 

 

 

Eddy López 
Voluntário internacional da JMV 
Países hispânicos 
 

 

 
JMV Filipinas 

Testemunho: Motivado pela Caridade Ativa de Maria. 

 

 
Nas Filipinas, estamos atualmente recuperando-nos dos efeitos da pandemia COVID-19 e da devastação de tufões que 

deixaram muitas pessoas com fome e sem casa. Neste momento de extrema necessidade, sinto-me cada vez mais 

motivado a ser como a nossa Mãe Santíssima na sua resposta de caridade ativa. Maria mostrou o caminho da caridade 

ativa deixando o conforto da sua casa e apressou-se em ajudar a sua prima Isabel. 

Sou seminarista no Seminário San Vicente em TandangSora, Quezon. Desde o início de novembro deste ano, eu e os 

meus irmãos seminaristas temos ajudado ativamente na causa de #VincentHelps, a resposta vicentina às necessidades 

dos pobres e marginalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como seminarista, abro-me a Deus no silêncio da oração e 

nas exigências do serviço aos outros. O nosso fundador, São 

Vicente de Paulo tinha razão quando dizia: “Serve os pobres 

e encontrarás Deus”. Na verdade, quando fui aos lugares que 

foram atingidos pelo tufão Ulisses, vi o sofrimento das 

pessoas à margem da sociedade: os nus, os famintos, os 

sedentos e os pobres.  No seu sofrimento, vi o próprio 

sofrimento de Cristo. Talvez este ato de solidariedade dê 

sentido à preocupação de Jesus pelos esquecidos do mundo: 

" Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. (Mateus 25:40). 

Como filhos e filhas de Maria (JMV), coloco-me à disposição 

do sonho de Deus para o mundo, da mesma forma que Maria 

o fez. Perante a difícil situação dos nossos irmãos 

necessitados sinto-me chamado a responder  

 

verdadeiramente de maneira muito especial a este serviço.  
Deixando-me ser guiado pelo Espírito, sinto o doce chamado 
a partilhar o amor de Deus com os nossos mestres e 
senhores: os pobres. Sempre oro para que o nosso trabalho e 
missão inspirem outras pessoas a amar melhor a Deus. 
 

Mãe de Cristo ensina-me a conhecer e a amar o teu Filho, 

para que também eu possa amar e ser luz nestes tempos 

difíceis. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que 

recorremos a Vós. 

 

 

 

 

 

Arvel Pam Anthony S. Cui 
Filhos e Filhas de Maria – 

Juventude Mariana Vicentina 

Filipinas 

 

Estamos à procura de novos voluntários! 
 

Precisamos três jovens voluntários para servir a Associação. A missão é a 

comunicação com os países de língua espanhola, francesa e portuguesa. 

Esperamos que haja jovens disponíveis que queiram ter esta experiência de 

serviço. Contate o seu Conselho Nacional para obter mais informações. 

 

Conselho e Secretariado 

Internacional 
• O Diretor Geral da JMV, P. Tomaz Mavric CM, confirmou e emitiu as seguintes nomeações: Ir. Anna Dounavi, FC (Assessora 

nacional - Grécia); Ir. Caroline Yaacoub (Assessora Nacional - Líbano); P. Giuseppe Martinelli, CM (Assessor nacional - Itália); 
Ir. Geovani de Fátima Domingues, FC (Assessora Nacional - Brasil); P. Ilson Hubner, CM (Assessor Nacional - Brasil). 

• A 6 de novembro, os assessores nacionais dos países hispanos participaram na formação organizada pelo Secretariado 
Internacional da JMV: “O assessor acompanhante”, apresentada pela Ir. Angeles Infante, FC. 

• A 5 de dezembro, realizou-se o I Encontro de Assessores e Presidentes Nacionais dos países de língua portuguesa. 
Agradecemos a presença dos assessores, assessoras e presidentes da JMV Angola, Brasil, Moçambique e Portugal neste 
encontro, que marca uma nova forma de trabalhar mais unida através de uma rede fraterna de colaboração. 

• Agradecemos a todos os países pela vossa participação em todas as iniciativas nas redes sociais propostas pelo Secretariado 
Internacional da JMV durante este ano. Convidamo-vos a continuar a participar e a levar a alegria de ser JMV por todo o 
mundo. Testemunhar com esperança o amor de Deus é a nossa missão. 

• A V Assembleia Geral será realizada virtualmente em julho de 2021. Pedimos as vossas orações pela reorganização e trabalho 
que está sendo realizado. Agradecemos à JMV Polónia pela sua ativa colaboração na Comissão Preparatória da Assembleia. 

 

     JMV Internacional           SIJMV         @sijmv               www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


