
 
 

Veja algumas das notícias que aconteceram no primeiro semestre do ano  

no MVC ao redor do mundo. 

 

 
 

Quaresma e Páscoa 

Sob o lema "Vamos viver a Quaresma juntos" as diferentes localidades reuniram-se em 

diferentes atividades. Da mesma forma, muitos deles celebraram a Semana Santa 

presencialmente. 

 

 
 

Maio, mês de Maria  

Muitas das cidades celebraram a Nossa Mãe durante este mês com diferentes 

peregrinações. (Fotos da esquerda para a direita: Chincha, Brasil (Aparecida), Colômbia 

(Chiquinquirá) e Lima). 

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

O “Momento MVC” chega para substituir o que antes era conhecido como “Coordenação 

Local”. Este projeto procura criar um espaço fixo, onde os emevecistas e quem quiser ir, 

possam ter uma tarde de formação e comunidade. 

 

Este projeto nasceu do Conselho do MVC do país e tem como objetivo proporcionar um 

espaço de comunicação com os líderes das diferentes áreas. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC no Chile em: 

www.instagram.com/mvc_chile/ 

 
 

Em Bogotá tiveram a oportunidade de sediar o concerto "Em nome de Maria" onde, 

reunidos como Igreja no Centro Pastoral, compartilharam e celebraram músicas 

à Virgem Maria. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC na Colômbia em: 

www.instagram.com/mvc_medellin/ e  www.instagram.com/mvcbogota/ 

MOMENTO MVC 

Um novo momento 

Concerto “Em nome de Maria” 

^ 

http://www.instagram.com/mvc_chile/
http://www.instagram.com/mvc_medellin/
http://www.instagram.com/mvcbogota/


 
 

Buscando criar um espaço de encontro e solidariedade para os mais necessitados do 

Centro da cidade de Arequipa (Peru), um grupo de voluntários formado por pessoas 

ligadas ao MVC Arequipa e estudantes e ex-alunos da Universidade Católica San 

Pablo realizou a " Ceia Cristo da Caridade” na comunidade Nossa Senhora de Chapi 

no início de julho. Assim, 150 pessoas de baixa renda tiveram uma noite de 

confraternização com comida, presentes, entrega de cestas com mantimentos  

e muita alegria. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC no Peru em: 

https://www.instagram.com/mvc.lima/ 

https://www.instagram.com/mvcarequipa/ 

https://www.instagram.com/mvcpiura/ 

https://www.instagram.com/mvc_chincha/ 

 

 

 
 

Cristo da Caridade 

 

Festa Junina 

https://www.instagram.com/mvc.lima/
https://www.instagram.com/mvcarequipa/
https://www.instagram.com/mvcpiura/
https://www.instagram.com/mvc_chincha/


Emevecistas e sodálites de São Paulo realizaram uma festa típica do Brasil em 

homenagem aos santos do mês de junho, que eles chamam de "Festa Junina". 

 

A atividade começou com a oração do terço. Na festa houve jogos, comidas e danças 

típicas da época, bingo e sorteio para uma rifa beneficente para arrecadar fundos para 

obras apostólicas do MVC. Além disso, foi um momento de partilha entre os emevecistas e 

seus amigos e familiares. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC no Brasil em: 

www.instagram.com/mvcbr/ 

 

 
 

 

Após 7 anos, o MVC Equador retoma a organização do Convívio. No dia 1º de julho foi o 

seu lançamento oficial. O Convívio é um congresso de estudantes católicos do Ensino 

Médio que busca refletir sobre a realidade de hoje com um olhar voltado para Deus e 

outras questões que nos preocupam. 

 

O Convívio este ano tem o lema "Olhados com Amor. E você, como olha?" e seu objetivo 

principal é que todos os jovens possam encontrar o olhar de Deus  

que cura, perdoa e reconcilia. 

 

No dia 30 de julho houve a primeira formação com mais de 40 animadores onde teve 

jogos, oração e reflexões sobre a organização e a forma de levar Deus 

 a este grupo de jovens. 

 

Este ano o Convívio será realizado de 15 a 16 de outubro na Logos Academy. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC no Brasil em: 

https://www.instagram.com/mvcecuador/ 

 

EQUADOR 

Lançamento do CONVÍVIO e primeira capacitação de animadores 

http://www.instagram.com/mvcbr/
https://www.instagram.com/mvcecuador/


 
 

Nossos irmãos das comunidades dos Estados Unidos realizaram o CLM Summit – 

building an Apostolic Community (Encontro MVC – construindo uma comunidade 

apostólica) na casa de retiros Amen’s Ranch, Colorado, de 7 a 9 de julho. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC nos Estados Unidos em: 

https://www.instagram.com/christianlifemovementusa/ 

 

 
 

Um grupo de 100 missionários, tanto estudantes de escola como universitários, viajaram 

durante uma semana à cidade de Baradero no dia 30 de julho, a cerca de 150 km da cidade 

de Buenos Aires. Foi a primeira missão de inverno pós-pandemia! 

 

Durante a manhã os missioneiros faziam visitas às casas, e à tarde realizavam oficinas para 

crianças e jovens; visitas ao asilo e ao hospital, e terminavam o dia com missa junto com os 

moradores da cidade.  

 

Encontro CLM summit: Buscando construir uma comunidade apostólica melhor 

Missões de inverno 

https://www.instagram.com/christianlifemovementusa/


Durante os dias da missão, foram também celebradas as festividades do padroeiro de São 

Tiago Apóstolo, o que lhes permitiu acompanhar a Paróquia nesses dias significativos. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC na Argentina em: 

www.instagram.com/mvcarg/ 

 

 
 

 

Todo primeiro de agosto os emevecistas de Costa Rica se comprometem a realizar esta 

peregrinação como ato de amor e fé. “Procuramos encontrar o amor verdadeiro e a única 

fonte de felicidade infinita que encontramos em Deus, através da Virgem Maria”. 

 

O casal Camila e Rubin conta sua experiência: “A nossa primeira Peregrinação como 

esposos foi muito especial, pois depois de 2 anos sem poder fazê-la devido à pandemia, 

este foi o descanso e o ato de fé em comunidade que precisávamos. Como sempre a 

caminhada é difícil e cansativa, aparecem dores e dores. Porém, com boa companhia, 

qualquer caminho, por mais longo e difícil, se torna prazeroso. Assim é a vida com a Igreja 

no mundo. Assim é a vida com o Movimento na sociedade. Esta é a vida com o casamento 

no dia-a-dia. Temos que dizer que adoramos cantar todos juntos ao longo do caminho, 

todos os aplausos e músicas do MVC com força e fervor, passando um pouco desse 

espírito emevecista para as novas gerações. Esses momentos em família são o que nos dá 

força para seguir em frente”. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC na Costa Rica em: 

www.instagram.com/mvccostarica/ 

 

Peregrinação à Basílica Virgem de Los Ángeles, Cartago. 

https://www.instagram.com/mvcarg/
https://www.instagram.com/mvccostarica/


 
 

O MVC Itália recebeu a visita de emevecistas dos Estados Unidos e participaram 

juntos de uma Adoração Eucarística e um acolhedor jantar. 

 

Você pode saber mais sobre as atividades do MVC na Itália em: 

https://www.instagram.com/mvcitalia/ 

 

 

 

Visita do MVC Estados Unidos 

´ 

https://www.instagram.com/mvcitalia/

