XIII VIGÍLIA PELA JUVENTUDE
Juventude: um chamado de amor e serviço
Queridos e queridas jovens, a Legião de Maria acolhe a cada um de vocês e lhes dá as boasvindas. É uma alegria imensa tê-los reunidos, buscando Jesus. Maria é mestra e guia nessa busca,
confiemos a ela esta nossa Vigília!
A juventude é um “chamado”. Mas, quem está chamando? Deus é quem chama. Sua voz é
ouvida de tantas formas: nos textos que lemos na Bíblia, nos acontecimentos da vida, no íntimo do
coração, nos sonhos e esperanças. O Papa escreveu recentemente um livro-entrevistas intitulado
“Deus é jovem”. Sim, Deus é jovem porque faz todas as coisas sempre novas. “Vejo um rapaz ou
uma garota que procura seu próprio caminho, que deseja voar com seus pés, que olha para o mundo e
contempla o horizonte com os olhos cheios de esperança, repletos de futuro e até de ilusões” (p. 20).
Os jovens são como profetas com asas. A voz que chama é como o vento que chama a águia para
voar, irresistível. Ela precisa lançar-se com coragem e bater as asas. Jovens, sintam esse vento bater
no coração! Abram suas asas, é Deus chamando!!
E Deus chama para quê? Para amar, sempre. Para o amor verdadeiro, que não passa e que dá
sentido à vida. Um amor que não deixa ninguém quieto e tranquilo. É um amor inquieto, angustiante,
provocador. Um amor que nos faz sair de onde estamos e deixar de ser o que somos, para irmos onde
ainda não fomos e ser o que ainda não fomos. É um amor sempre em saída, ao encontro das pessoas.
O amor verdadeiro nunca permite ficarmos, sempre nos empurra para FORA, para a saída corajosa e
generosa.
E esse amor se realiza como? No serviço do diálogo entre jovens e idosos. Sim, os mais
jovens e os mais idosos hoje estão ficando isolados em suas ilhas. É preciso fabricar pontes. No
serviço de superação dos medos e da falta de esperança. No serviço de abertura e enfrentamento dos
dramas das drogas, do suicídio, da cultura do descartável, da questão climática, da fome e da miséria,
da mobilidade humana, da violência e das armas, da corrupção e injustiça. Há tanto por fazer! Um
mundo inteiro para mudar! Este é o serviço: mudar o mundo!
Estamos no Ano dos Leigos. Vocês são leigos, isto é, responsáveis pela vida da Igreja no
mundo do trabalho, do estudo, da família, da sociedade. Que missão extraordinária e desafiadora!
Nesta Vigília vamos pedir a força que precisarão para essa missão! Deus não nos deixará sozinhos,
ele irá conosco!
A juventude é um chamado para o amor e o serviço. Você vai responder?
Força, coragem e ousadia sempre, juventude mariana!!
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A Vigília pela Juventude é um momento muito importante no cronograma de atividades da
Legião de Maria, não apenas por ser dedicado à oração, mas por proporcionar a todos a oportunidade
de refletir sobre a importância que a juventude tem dentro da Igreja e da sociedade.
Como o próprio nome já diz, a vigília é pela juventude, ou seja, mais do que apenas se reunir,
é importante que se reflita qual é o papel que a juventude tem hoje dentro da nossa sociedade, da
Igreja e, principalmente, dentro do nosso grupo. Essa reflexão deve ser acompanhada de um gesto
concreto por parte de cada um, especialmente os conselhos, onde se deve ter o envolvimento dos
jovens na preparação e a participação no dia. Esse envolvimento deve ser uma rica experiência que
vai além das fronteiras da Legião de Maria e atinge outros movimentos, tanto de jovens quanto de
adultos.
Para tal, é importante o engajamento dos jovens e de outros grupos na preparação, abrindo
espaço para todos, poisa juventude não é apenas o FUTURO, mas sim o PRESENTE e, se é
PRESENTE, deve-se estar atuando HOJE. Como diz o tema, a juventude é chamada a AMAR na
dedicação e doação ao próximo através do SERVIÇO de cada um. Para essa vigília, nada melhor do
que cada um dar o exemplo, amando o próximo através do serviço em conjunto, da oração em
comum com toda a Legião de Maria e dedicação pessoal para a glória de Deus, através da
santificação de seus membros.
Cada localidade tem a liberdade de adequar a vigília para sua realidade, podendo dedicar
momentos à oração, adoração, pregações, etc., podendo fazer em um dia, nos dois, em horários
combinados, juntando praesidia, curiae, comitia, paróquias; sempre de acordo com o tema proposto.
Lembrando que a Vigília pela Juventude desse ano ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro
de 2018.
Contamos com a participação e oração de todos!
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