
 

 

 

 

Nos dia 7 a 9 de julho de 2016, em Ubá – Minas 

Gerais, aconteceu a 15ª Missão Jovem, com a 

participação de 56 membros, sendo 07 adultos e 

51 jovens: 33 do Sagrado, 02 da Escola Estadual 

São Luís – Brás Pires, 03 da Escola Estadual Prof. 

Samuel João de Deus – Paula Cândido, 04 da 

Escola Estadual Mariana de Paiva- Guidoval, 02 

da Escola Estadual Raul Soares – Ubá, 04 ex-

alunos do Sagrado. (Nas visitas na área do Projeto 

Vida, mais 03 adultos). 

Nesta 15ª Missão, fomos 

presenteados com a presença de 

nossa ilustre professora. Jane 

Santos Rosignoli, diretora do 

Colégio Sagrado Coração de Maria 

de Ubá. Aproveito aqui para dizer 

da minha impressão: fiquei 

profundamente tocada com sua 

postura, pessoa simples e de uma 

capacidade de amar e servir sem 

medida. Quando me vi, no 

primeiro dia da missão às 05,30h da madrugada, no caminhão de lixo e ao meu lado no 

outro caminhão a professora Jane, 

imponente no seu tamanho, 

pequena pela sua simplicidade e 

acolhida extrema às juventudes, 

isto me falou fundo. Ser 

missionário quebra todas as 

estruturas, muito mais do que 

podemos ver e tocar.  

 



 

De fato é coisa de Deus, não 

consigo partilhar com vocês o 

que vi, senti e experimentei na 

realidade dessa missão. Ela foi 

muito além de tudo que já vivi e 

experimentei: ir de caminhão, 

recolher o lixo da cidade, varrer 

as ruas do centro da cidade e 

capinar. Isto foi demais, em vista 

de tantas experiências que já vivi 

no Norte de Minas. Superou tudo 

que já imaginei, e vivenciando a 

experiência junto de nossa 

querida diretora. Logo ao 

chegar ao Colégio, no fim da 

tarde do dia 6, fui recebida 

pelo trio gestor com aquele 

carinho quentinho. Em 

seguida, fomos nos 

encontrar com as pessoas 

missionárias adultas e, em 

seguida, com todas as 

juventudes, que multidão! Já 

começou aqui a festa! A 

capela do Colégio não cabia 

de emoção e felicidade.  

Missionários, pais, 

alunos, educadores, 

funcionários e Irmãs. 

Iniciando com a santa 

Missa, seguida de 

orientações finais para, 

no outro dia, iniciar às 

5,30h na ECP Engenharia, 

Divisão de Limpeza 

Urbana, Obra Social, 

Creche, Lupam, Hospital, 



 

Asilo, Clínica Reviver, Casa da Criança, Casa da Juventude, Casa Cidadã, APAE, Maria do 

Sopão, Lúcia do Sopão, 

CAPS, DEJUB, Comunidade 

Terapêutica, Projeto Vida 

Irmã Maria de Aquino. 

Como podem ver foi um 

campo bem vasto, para 

que nossas experiências 

não ficassem superficiais.  

 

 Vivenciar tantas e 

diversas emoções, em tão 

pouco tempo, porém com 

uma dose real de experiência radical. Saíamos de casa ainda no escuro e voltávamos à 

noite, depois de avaliar o dia na capela do colégio e fazer a partilha do dia. Fiquei 

impressionada de ver, cada vez mais, a nossa juventude comprometida, falando e 

vivendo a linguagem do nosso 

Fundador. Eu pensava assim: 

será que o Pe. Gailhac e as 

primeiras Irmãs estão vendo de 

fato do que essa moçada é 

capaz de experimentar?  

 

Houve muitos momentos em 

que me senti fora de mim 

mesma. É grande demais o 

sentimento que me envolvia na partilha dos participantes, como falas assim: hoje vou 

chegar em casa e pedir perdão aos meus pais, vou perdoar meu tio, meu irmão, errei 

demais, quero melhorar, quero ajudar o outro, me converti, cheguei aqui uma pessoa e 

saio outra, nunca mais vou reclamar, o pessoal aqui é tão pobre e feliz com pouco, errei 

muito, será que Deus não está triste comigo; e daí por diante... Meu Deus, que jovens 

lindos, a mistura com outras escolas, não percebíamos quem era quem, tal era a 

identificação.  



 

Juro, eu esquecia que era a pessoa mais velha. Pois a empolgação, animação nos cobriam 

e nos contagiavam com tanta fé e zelo! Quero agradecer ao querido Irmão e parceiro, 

Evandro, por nos permitir tamanha alegria. Agradeço ao Trio Gestor pela acolhida e 

simplicidade do fazer, agradeço aos educadores pelo carinho e sintonia no dia a dia. Aos 

funcionários, que delicadeza no acolhimento e nos cafezinhos gostosos! Que pão gostoso 

foi aquele da primeira noite?! Obrigada! O Projeto Vida e sua parceria bonita, pela linda 

festa junina. Que exemplo de fraternidade, 

obrigada Osias e educadores. Foi 

excelente! Juventude, cada um de vocês é 

uma benção para a Escola, para a Igreja, 

sobretudo exemplo para nossa sociedade. 

Cada um de vocês é capaz de fazer e ser a 

diferença. Aposto no novo, pois é do novo 

que brota a vida. Obrigada por nos ensinar 

a viver com intensidade todos os 

momentos da vida. Celebrar 15 anos de 

missão jovem com vocês, jovens, foi e é uma honra. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por 

estes 15 anos de missão junto com a 

juventude. Quem quiser experimentar o 

que há de melhor, venha e veja! Fui 

privilegiada neste tempo tão rico junto 

dessa meninada corajosa e despojada. 

Trocar suas férias de luxo por uma 

experiência rica da misericórdia de Deus, 

onde a vida brota do anonimato, da 

pobreza, da fome. E aí encontramos o que 

há de mais SAGRADO: a Vida de 

nosso povo sofrido, nas periferias 

existenciais. 

Minha gratidão sincera,  

Maria Lúcia Araújo da Silva, 
RSCM 

Pela Equipe Juventude - Animação 
Vocacional 

 
 

 


