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HISTÓRICO 2017 – JOVENS VOCACIONADO(A)S DA MOPP

Sábado 14 e domingo 15 de janeiro: Final de semana no Mosteiro do
Encontro com a celebração do domingo com os votos de compromisso dos nossos
jovens !! Sábado às 15h00 reúnem-se nossos jovens em torno de um refresco e
sorvente antes de embarcarmos buscar a Márcia no seu trabalho e em seguida
partirmos rumo ao Mosteiro do Encontro em Mandirituba. Chegamos no Mosteiro por
volta das 16h30, o tempo de ocuparmos os quartos, nos juntamos às irmãs para a
oração das vésperas. Fazemos juntamente com elas a lectio divina do evangelho do
domingo: Jo 2,38-43; “O testemunho de João batista”. Jantamos seguimos com
alguns ensaios de cantos e dos votos para a missa do domingo. Nossos jovens
passam uma divertida e travessa noite, mas todos e todas estão na hora certa para
a oração de laudes com as irmãs. Após o café da manhã, temos a alegria de receber
as mães e pais dos jovens, assim como alguns jovens que não fazem o voto, Jean,
Eric e Giuseppe. Após a credo, A missa é presidida por Jomar, o evangelho é
proclamado pelo Jean. Fabiano ao lado de Eric, recebem os votos de compromisso
com amor e alegria das acompanhadoras do grupo: Márcia e Fabiane, e dos jovens:
Alice, Anthony, Cintia, Emily, Eloise, Gabriele, Hallan, Henrique, Giovana, Mayara e
Tiago. Alysson, junto com Emily, Alice e Tiago animam alguns cantos. O almoço é
realizado com muita alegria e bom bate-papo entre todos. Finalizamos essa bela
jornada com uma simpática dinâmica de entrosamento proposto pelo Alysson e um
café no refeitório antes de pegarmos a estrada de retorno para nossa vila Santa Rita
!! Um muito obrigado de todo coração às Irmãs Beneditinas do Mosteiro do Encontro
pela acolhida, o amoroso serviço e a possibilidade de realizarmos os votos na Casa
delas !!
Sábado 04 de fevereiro: Primeiro encontro de formação para os jovens
vocacionado(a)s da MOPP. Todos os jovens que fizeram o voto de compromisso no
15 de janeiro estão presentes. Introdução à “lectio divina” sob a forma de uma
apresentação em Power point. Em seguida, Fabiano, Fabiane e Márcia recebem
separadamente: Alice, Anthony, Cintia e Eloise para uma conversa sobre como eles
estão experimentando a “lectio” e a prática da oração de Jesus trabalhador e
estudante. Em paralelo, os demais jovens discutem entre eles sobre as dificuldades
de viver a “lectio”. A principal dificuldade levantada é de encontrar o silêncio exterior
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e interior, e para alguns jovens, além disso, encontrar uma privacidade em casa para
rezar. Finalizamos o encontro com uma rodada de pizza.
Sábado 25 de fevereiro: Ataine faz o voto de compromisso no decorrer da
celebração eucarística na capela da Casa MOPP. Ela não pôde fazer no domingo 15
de janeiro por razão de viagem. Estão presentes na celebração presidida por Jomar:
as vocacionadas Fabi, Alice, Tiago. Em seguida demais amigos: Cícero, Zilda,
Milton, Vilma e os jovens da Casa Samuel, Jean, Rafael e William, Fabiano.
Sábado 04 de março: Segundo encontro de formação para os jovens
vocacionados na Casa MOPP às 18h00. Ausente: Emily em razão de problemas
familiares.Tema abordado sob forma de apresentação no Power Point: Pistas de
aprofundamento no estudo de um texto bíblico. Em seguida os vocacionados são
divididos em dois grupos para estudarem dois textos (Mt 13,44-50 e 16,21-23) em
torno das seguintes orientações: perguntas que o texto pode levantar, contexto
amplo e imediato, identificação e estrutura do texto, interpretação: personagens,
palavras, expressões importantes e atualização. Em paralelo, Fabiano, Fabi e Márcia
encontram pessoalmente Gabrieli e Giovana. Elas são convidadas a falarem sobre
como está o andamento da lectio divina pessoal, da oração de Jesus estudante e
trabalhador e sobre a participação na Eucaristia. Giovana expressa certo
esgotamento psicológico e se emociona durante a conversa. A ela é proposto para
sua reflexão pessoal a possibilidade de acompanhamento junto a um psicólogo
cristão. O encontro é encerrado com uma rodada de pizzas.

