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Queridos jovens, membros da JMV Brasil:

Que as bênçãos do Senhor e a intercessão de Maria sejam constantes em suas vidas!

É um grande motivo de alegria para nós, membros da Juventude Mariana
Vicentina, celebrarmos como família os 400 anos do carisma Vicentino. Às vésperas da
festa da Medalha Milagrosa e recordando o dia do pobre em 19 de novembro. Estas
celebrações tornam-se para nós um convite e um apelo. Este convite e este apelo vêm ao
nosso encontro como um impulso; para que, como JMV, exerçamos a caridade. São
Vicente dizia que: “Não basta ter caridade nas palavras e no coração; ela deve
manifestar-se nas ações; somente à medida que gera amor nos corações, é perfeita e
chega a ser fecunda.” Portanto, queridos jovens, a JMV Brasil tem esse forte
compromisso mariano-vicentino de fazer com que a caridade se manifeste nas nossas
ações.
Com a alegria e a disposição de que a JMV Brasil deve ser fiel ao seu
chamado, o Conselho Nacional vem, em primeira mão, trazer a você uma proposta, para
que vivamos mais intensamente a dimensão da caridade: é acampanha+CARIDADE.
Na semana comemorativa de São Vicente de Paulo somos convidados a desenvolver 7
ações, 7 passos que podem ser dados um de cada vez durante os sete dias que
antecedem a Festa da Medalha. Eles nos aproximarão do mundo dos pobres e nos
ajudarão a esvaziarmo-nos de nós mesmos, para nos enchermos do espírito de Jesus
Cristo. Vejamos quais são essas 7 ações:

1. Dedique ao menos cinco minutos à um morador de rua;
2. Elogie alguém;
3. Adote uma atitude favorável ao meio ambiente (tome um banho mais
rápido, economize energia, plante uma árvore, não jogue lixo no chão);
4. Abrace alguém demoradamente;
5. Separe uma peça de roupa no seu armário para doar e entregue
pessoalmente;
6. Converse com um idoso.
7. Visite uma entidade ou uma família e divida com ela muitos sorrisos e
um momento de oração.
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Através destes pequenos passos, estaremos aproximando o nosso coração ao
coração misericordioso de Deus e abrindo-nos para ações maiores. Que tenhamos a
disponibilidade de Maria que saiu de sua casa para ajudar e para estar com sua prima
Isabel. A grande caridade começa nas pequenas coisas. Que ao celebrar o 27 de
novembro possamos dar graças a Deus por termos conseguido fazer do nosso espaço e
do nosso chão um lugar de +CARIDADE.
Que o Senhor abençoe a cada membro da JMV Brasil e que faça de vocês
verdadeiros arautos da espiritualidade da misericórdia e da compaixão. Felizes festas de
São Vicente! Viva a Juventude Mariana Vicentina! Que os 400 anos do nosso carisma
abra para o mundo as portas da caridade!
Despeço-me com o meu fraterno abraço e com as minhas orações!

Pe. Denilson Matias, C.M.
Diretor Nacional da JMV Brasil

“A caridade que por si é comunicativa, gera a caridade!” (SVP, XI, 76)
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