Um grupo de estudantes do Colégio Padre Moye,
mantido pelas Irmãs da Providência de Gap, em São
Paulo, bairro do Limão esteve, de 21 de julho a 27 de
julho, em Carmo do Rio Claro-MG com o objetivo de
uma vivência missionária levando avante o Protagonismo
juvenil
proposto
pela
Jornada
mundial
da
Juventude/2013. Estiveram os alunos no Centro de
Formação e Promoção da família São José e bem como
na Fazenda terapêutica. Estes foram locais ideais para a
vivência da ação missionária proposta. Durante a semana
os alunos tiveram oportunidade de realizar várias
atividades com seus educadores e a comunidade
beneficiada. Foi impar esta ação acrescentando riquezas
no currículo destes jovens, pois que muitas vezes só se
aprende solidariedade experienciando-a no concreto. Era visível a alegria e empenho de cada um na
prestação de serviços e o crescimento nas relações interpessoais. Quem os via percebia claramente o amor e
doação cristã, humanitária. Faziam tudo como Jesus, o grande mestre. Isto não tem preço e é a atual
pedagogia para esta nova geração
No colégio Padre Moye ao lado da Matriz Curricular
Nacional Comum, existe e são propostas atividades ,
projetos e espaços opcionais e gratuitos que promovem a
formação integral dos alunos. Incentiva-se o
voluntariado para essa formação pessoal e social
tornando-os cidadãos conscientes críticos e criativos,
ousados, capazes de agir com autonomia em vista do
bem comum. Há mais alegria em dar do que em receber
Disse o Cardeal D.Orani do Rio de Janeiro:
“A JMJ deixou entre nós profundos sinais de esperança.
Que saibamos, nesse primeiro aniversário/2014 e
sempre, reconhecer a ação de Deus em todas as coisas,
sobretudo as bênçãos e a proteção que abundantemente
derrama sobre aqueles que vivem sua Palavra, e louváLo pela nossa Jornada Mundial da Juventude. A juventude vai continuar ativa e trilhando os caminhos do
amor e da justiça”.
A Congregação das Irmãs da providência de Gap foi criada pelo Padre Moye, na França em 1762 e teve
como objetivo educar e ensinar meninas sem escola e hoje continua esta missão no campo educativo sendo
incentivada pela palavra farol do fundador: “ Nada é mais importante do que se educar desde cedo a
juventude pois desta educação depende toda a vida”. Na cidade do Carmo do Rio Claro a congregação
dedicou-se a esta tarefa a pedido da Senhora Maria Goulart em 1901, contribuindo para a formação da
sociedade carmelitana e deixou saudades.
Este projeto missionário dos jovens terminou, outros virão. Deixamos com intensa alegria os
agradecimentos aos educadores, jovens e crianças dos projetos, aos residentes da fazenda, ao pessoal do Lar
de idosos São Vicente de Paulo e da Pousada Pontal do Lago. Ir. Maria da Conceição Alves de Almeida foi
para os alunos um ponto de referencia e exemplo no acolher e na presteza no servir.
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