Juventude Notre Dame realiza o II AcampJUND
Dia 25 de setembro de 2015, Irmã
Raimara e Irmã Deisi Naibo foram a Palmas,
Tocantins, para realizar o II AcampJUND com
os jovens de Palmas, Paraíso do Tocantins e
Santa Rosa do Tocantins, comunidades nas
quais as Irmãs de Notre Dame atuam e residem.
O encontro aconteceu dia 27 de
setembro, na chácara da Comunidade de Vida Sementes do Verbo. No total participaram 53 pessoas:
jovens de 13 a 26 anos e Irmãs assessoras de cada comunidade. Foi um dia de muita reflexão,
convivência, partilha, oração e animação. O tema abordado baseou-se nos encontros refletidos
durante todo o ano: “Para onde você está indo?” Os jovens foram convidados a refletir sobre suas
escolhas e perceberem que elas determinam o presente e o futuro de suas vidas, ou seja, que é
importante perceberem qual caminho estão seguindo e aonde pretendem chegar. Para isso trabalhouse a com dimensão vocacional e as realidades Juvenis. Os jovens participaram de um momento
cultural e de uma gincana de integração. O encontro foi concluído com o envio dos grupos como
luzes para iluminar a todos com quem entrarem em contato, família, amigos, colegas de aula, etc.
No dia 03 de outubro foi a vez dos grupos JUND da região Sul realizarem o II AcampJUND.
Os jovens que participaram eram das cidades de Taquara, São Sepé, Júlio de Castilhos, Santa Maria,
Canoas, São Lourenço e Riqueza, SC. O encontro foi realizado no Centro de Eventos Notre Dame,
em Nova Santa Rita, RS. No total, cerca de 120 pessoas participaram do evento: jovens, assessores,
músicos e pessoas convidadas.
O dia foi marcado por momentos de reflexão sobre temas como espiritualidade, afetividade,
amizade, vocação, liderança e realidade juvenil. Os grupos também tiveram momentos de
descontração e integração. O dia, que iniciou às 5h30min, foi concluído às 17h30min com a Santa
Missa, presidida pelo Padre Domingos Rodrigues, de Bagé, que veio especialmente para participar
conosco. Agradecemos ao bom Deus pelo bom êxito do II AcampJUND e já nos alegramos com a
esperança do próximo, em 2016.
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