
 
 

 

ACTIVA A BOA NOTÍCIA 
DOCUMENTO FINAL 

REUNIÃO DE VOLUNTARIADO 2022 
 

Nós, como comunidade aberta ao mundo inteiro, procuramos a transformação da realidade através da 

proclamação da Boa Nova, 

No final do II Encontro de Voluntários da Província Claretiana de Fátima, tivemos a oportunidade 

de abordar esta realidade e de a contemplar através dos olhos dos seguidores de Jesus de Nazaré. 

A partir das linhas prioritárias da SOMI que foram partilhadas, fomos especialmente desafiados:  

Da linha MIGRAÇÕES-INTERCULTURALIDADE, falamos de pessoas que são exemplo de “Boas 

Novas” para nós, que têm direito a ter acesso a uma vida digna através do trabalho, educação, saúde... e 

participação social, mas também através de espaços de escuta que nos permitem conhecer as suas 

histórias e lutar contra a ignorância. 

Da linha do DIREITO À EDUCAÇÃO, descobrimos que este não é um direito universal mas, no entanto, 

é um fator chave para o desenvolvimento integral das pessoas e comunidades, qualquer que seja a idade 

ou fase educacional de que estamos a falar. Também descobrimos que é a base para a mudança social 

que tem a ver com o resto das linhas prioritárias da missão (ecologia integral, paz e reconciliação ou 

migração - interculturalidade). 

A linha ECOLOGIA INTEGRAL tem desafiado diretamente os nossos estilos de vida e consumo, a 

forma como nos relacionamos com o nosso ambiente, mas também com outros seres humanos e com 

Deus. 

A linha PAZ E RECONCILIAÇÃO abriu-nos à dimensão de ouvir e contestar informação com narrativas 

positivas, comunicando, abraçando a diversidade, admitindo que as diferenças que existem entre as 

pessoas podem enriquecer a abordagem da realidade, apostando na reconciliação e na reflexão 

comunitária, e não na polarização e na imposição de ideias e crenças. 

Procuremos ATIVAR AS BOAS NOTÍCIAS como voluntários e queremos fazê-lo tendo em conta 

o estilo de Jesus, o carisma Claretiano e os princípios de justiça, fraternidade e integridade da 

criação. Este estilo concretiza-se em:  

- Uma aceitação vital da Boa Nova que se atualiza no meio de qualquer realidade de injustiça e se 

torna esperança ativa, como Maria fez no seu Coração. 

- A consciência de que somos uma família Claretiana e que queremos viver a missão partilhada, 

formando uma comunidade ligada e aberta a todas as pessoas. 

- Um projeto comum que nos ajuda a sentirmo-nos identificados. 

- Um estilo de vida empenhado e austero que é um sinal de que o mundo pode ser diferente. 



 
 

- Uma visão horizontal que nos torna a todos iguais e capazes de contribuir muito para o nosso mundo. 

Assim, todos nós que participamos neste encontro, comprometemo-nos a ATIVAR AS BOAS 

NOTÍCIAS no nosso ambiente quotidiano e a juntar redes e pessoas de boa vontade para 

transformar a realidade com iniciativas que promovam a mudança e a transformação da realidade, 

e de uma forma concreta: 

Para os jovens:  

- Promovendo a sua participação e procurando torná-los protagonistas. 

- Criar espaços para eles e ouvir as suas iniciativas e preocupações. 

- Promover o seu acompanhamento e formação. 

- Trabalho em coordenação com o Ministério da Juventude Vocacional da Província de Fátima. 

Em direção aos migrantes: 

- Apoiar e/ou promover programas de cuidados, acolhimento e acompanhamento nas diferentes 

realidades locais da província. 

- Trabalho em rede com organizações que já têm experiência, aprendendo com elas e procurando 

sinergias. 

- Promoção de espaços de escuta e interculturalidade. 

- Promover projetos de sensibilização e educação social para quebrar os estereótipos sociais relativos 

aos migrantes. 

Rumo a uma Ecologia Integral: 

- Reduzir o consumo, apostando num estilo de vida alternativo e sustentável. 

- Formação em ecologia integral. 

- Apoio financeiro a projetos de Cooperação Internacional comprometidos com a ecologia, o ambiente 

e as comunidades que estão ameaçados pelos efeitos das alterações climáticas e a exploração predatória 

dos seus recursos. 

Em direção à família Claretiana: 

- Incentivando a participação de todos os seus ramos e organizações. 

- Incluindo as linhas de missão nos processos formativos das pessoas que fazem parte da mesma. 

Para as delegações da Proclade Bética, Proclade Canarias, a Procura em Portugal, paróquias e 

escolas: 

- Transmitir o que foi aprendido e refletido neste Encontro, divulgando-o junto das delegações, 

comunidades e pessoas colaboradoras. 

- Convidar e encorajar as pessoas a participar em atividades e processos formativos que são 

propostos. 

- Aproximar a SOMI das delegações e do projeto Emaús Granada. 

- Contactar mais pessoas em ambientes paroquiais (catequese, Cáritas, grupos...) para as encorajar a 

participar em espaços como este encontro. 

- Partilhando com os párocos e comunidades paroquiais estas linhas de ação. 



 
 

- Alinhando os projetos de solidariedade das escolas claretianas com as linhas de missão e os objetivos 

da Província de Fátima. 

- Envolver e dar espaço ao pessoal docente das escolas claretianas para formação e reflexão sobre 

as linhas de missão da SOMI. 

- Concentrar esforços para transmitir e oferecer caminhos para as preocupações de voluntariado e 

empenho nos jovens que estão a terminar a escola. 

- Promoção da cultura de Paz e Solidariedade entre estudantes e famílias da rede de escolas da 

Província.  

 

Como diz o Papa Francisco "sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força 

revolucionária da ternura e do carinho”. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes 

dos fracos, mas sim dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem 

importantes. Olhando para ela descobrimos que a mesma que louvou a Deus porque "lançou os 

poderosos do seu trono" e "mandou os ricos embora vazios" (Lc 1,52,53) é a que põe o calor de um 

lar na nossa busca de justiça" (EG, 288). Por conseguinte, confiamos o nosso trabalho voluntário 

ao Coração de Maria e pedimos-lhe que inspire e fortaleça a nossa viagem. 

 

Em Sevilha, Espanha, 16 de outubro de 2022 


