Não seria bom se houvesse um espaço onde ser sempre feliz? Um lugar onde
despertar para uma vida mais plena, relações mais autênticas, um sentido mais
esperançoso... Não seria fantástico se houvesse um contexto que te ajudasse a
conhecer em profundidade e expressar com valentia e criatividade quem
realmente és? Uma janela aberta para o teu interior e para o mundo à tua volta...
Não seria formidável se houvesse um grupo de pessoas que te dessem licença
para seres o que quisesses? Uma rede humana onde pudesses descansar dos
emaranhados da tua vida... Não seria maravilhoso se houvesse quem te
desafiasse a ir mais longe, a voar mais alto, a transformar o mundo? Um convite
permanente a seres a melhor versão de ti, a viveres a vida como um dom... Não
seria incrível se tudo isto fosse verdade? Acredites ou não, este espaço existe.
Chama-se MarCha.
A MarCha não é uma atividade extracurricular na qual nos podemos inscrever; é
um grupo ao qual escolhemos pertencer. Mais do que uma atividade para os
jovens, queremos continuar a ser um espaço dos jovens. Um espaço onde
cabem a diversão e o crescimento, as perguntas e a fé, o cuidado pessoal e o
voluntariado; um espaço para conhecer, partilhar, sonhar e transformar. Somos
um grande grupo, com presença em diferentes pontos do mundo. Em Portugal,
há três núcleos da MarCha: Vouzela, Lisboa e Carcavelos. Cada um destes
grupos tem a sua dinâmica própria, mas fazemos muitas coisas em conjunto,
incluindo algumas atividades com jovens espanhóis.

Ao longo do ano, podes participar em encontros periódicos (semanais ou
quinzenais) com jovens da tua faixa etária, organizados em torno a temas
relacionados com o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, a solidariedade e
a ecologia, sempre de uma forma lúdica, experiencial e dinâmica. Além desses
encontros, há várias experiências mais fortes e prolongadas para todas as
idades, como as pernoitas no colégio, os diferentes acantonamentos, a vivência
da Páscoa Jovem em Portugal ou Espanha, os encontros de Verão de uma
semana em diferentes pontos do país...
Se leste até aqui, é possível que nalgum momento te tenha passado pela cabeça
a ideia de experimentar fazer parte deste grupo. No entanto, sabemos que é
mais cómodo duvidar do que dar uma oportunidade. “Ah, isso não para mim!”; “Eu
não sou muito dessas coisas“; “Ui, já tenho a minha agenda muito ocupada”...
Claro que é mais fácil
nem sequer pensar no assunto, mas repara que a incredulidade nunca mudou
vidas; a ousadia já! Não valerá a pena tentar?
Para saberes mais sobre a MarCha ou para realizares a tua inscrição, consulta o
nosso site (http://marchacompostela.org), dá uma vista de olhos ao nosso
Instagram (@marchacompostela) ou procura o coordenador do teu grupo local.

