
Celebrar juntos o nosso dia LMC 
O comité europeu organizou uma reunião on-line para celebrar o nosso dia LMC no dia 13 de 

Dezembro. Convidam a todos os LMC de todo o mundo a juntarem-se nesta oportunidade. 

Acreditamos que é um momento para celebrar a nossa vocação juntamente com uma festa.  

Depois de termos debatido diferentes possibilidades, saímos com duas ideias. 

A primeira ideia:  

Pedimos a todos os LMC que queiram enviar a Alberto um pequeno vídeo (nem sequer um 

minuto de duração) com um esquema simples: 

Este é ___________ de________ e estou orgulhoso de ser o CLM por causa de 

__________ 

Exemplo:  

Esta é a Lúcia de Itália e tenho orgulho em ser LMC porque me permitiu partilhar a minha 

vida com o povo Nuba no Sudão, onde aprendi muito sobre o acolhimento e a 

importância da comunidade. 

Com todos estes pequenos vídeos, Alberto tentará fazer um vídeo comum que poderemos 

utilizar para animação vocacional. O prazo será até 14 de Dezembro. 

O vídeo pode ser enviado na sua própria língua. Por favor, envie também o texto do que diz no 

vídeo. 

Segunda ideia: 

Convocamos todos os LMC para uma reunião de zoom no próximo dia 13 de Dezembro às 18 

horas, hora da Europa Central (11 horas na Guatemala, Chicago (EUA) e México, 12 horas no 

Peru, Colômbia ou Equador, 14 horas no Brasil, 17 horas em Portugal ou Gana, 18 horas no 

Congo, Chade ou RCA, 19 horas em Moçambique ou Egipto, 20 horas no Uganda ou Etiópia. Por 

favor, verifique a hora do seu país no caso de termos um erro.  

Será um momento de festa internacional e intercultural para celebrar a nossa vocação 

missionária. 

O encontro será muito simples: 

• Uma breve apresentação. 

• 15-20 minutos de oração comum onde podemos dar graças pela nossa vocação LMC. 

• Tempo para partilhar um pequeno vídeo de 2 minutos de cada país. A ideia é simples. 

Sugerimos escolher algumas imagens das nossas actividades missionárias e algumas 

imagens típicas do nosso país e juntá-las com uma música típica do nosso país (há muitos 

programas simples para o fazer na Internet, ou no moviemaker, PowerPoint.... Mas se 

alguém precisar de ajuda, Alberto está disponível).  

Será algo semelhante ao que fazemos quando celebramos uma festa nocturna-cultural 

nos nossos encontros internacionais. Queremos celebrar a nossa vocação a partir de 

onde nos encontramos. Algo que nos encorajará na nossa vocação comum LMC. Se 



quiser colocar uma mensagem (uma frase curta com uma ideia), tente fazê-lo em inglês 

e espanhol. 

• 15 minutos de "Pausa para café". Utilizaremos este link do website 

(https://rambly.app/#/rooms/lmc) que nos permitirá encontrarmo-nos com outras 

pessoas na reunião em pequenos grupos ou pares, de uma forma simples. Só temos de 

nos aproximar da pessoa e ter uma breve conversa.  

• Acabarmos juntos. Concluindo este momento, reunir-nos-emos para terminar a 

actividade.  

Ps. Pedimos a todos os países que enviem os seus vídeos com as fotografias e música a Alberto 

antes da reunião para que ele os possa reproduzir durante o encontro. 

 

https://rambly.app/#/rooms/lmc

