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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 e 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. Domingo, 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 o 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 Hallan 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.
Sábado 01 de abril: Terceiro encontro de formação para os jovens
vocacionados na Casa MOPP às 18h00. Ausente: Fabiane que permaneceu em
casa para cuidar do Sr Flaviano, seu pai que está doente. Visitantes:Jhohanna e
Rayane, primas da Gaby.Finalizado a abordagem do primeiro aspecto do voto de
compromisso: “O aprofundamento da Palavra de Deus”. Passou-se ao segundo
aspecto: “Ser testemunha de Jesus”. Tema abordado sempre sob forma de
apresentação no Power Point. Em seguida os vocacionados são divididos em dois
grupos para partilharem sobre o que guardaram de importante do tema apresentado
e sobre como estão vivendo a lectio divina. Em paralelo, Fabiano e Márcia
encontram pessoalmente Ataine, Emily, Hallan e Mayara em torno de um diálogo
sobre como está o andamento da lectio divina pessoal, da oração de Jesus
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estudante e trabalhador e sobre a participação na Eucaristia. Mayara expressa a
dificuldade de participar da missa. Encorajamos ela a descobrir o gosto por esse
sacramento. Ela pode aproveitar para ir na missa quando, pelo mesmo horário, sua
mãe Marilce vai na catequese. O encontro é encerrado com a tradicional rodada de
pizzas e parabenizamos Márcia e Eloise por mais um ano de vida.
Sábado 06 de maio: Quarto encontro de formação para os jovens
vocacionados na Casa MOPP, iniciando às 17h30 com a oração do terço oferecida
aos jovens, pais e ausentes. Ausentes: Márcia e Giovana; em razão de indisposição.
Aprofundamento do segundo aspecto do voto de compromisso: “Ser testemunha de
Jesus em fraternidade”. Em seguida, os vocacionados são convidados a partilharem
sobre o andamento de suas regras de vida: lectio divina, participação na Eucaristia,
oração de Jesus estudante e trabalhador. Eles são divididos em dois grupos para
responderem três perguntas sobre o tema apresentado: O que significa para você
ser testemunha de Jesus em fraternidade ? Quais são os dois alimentos
indispensáveis na nossa caminhada para sermos testemunhas de Jesus ? De que
maneira podemos em fraternidade atirar outros a sentirem sede de seguir Jesus
?Fabiano e Fabiane encontram pessoalmente Tiago e Henrique para um diálogo
sobre como está a caminhada como vocacionado. Encerra-se o encontro com a
rodada de pizzas e parabenizamos Ataine por mais um ano de vida.
Segunda 29 de maio: Encontro de reposição para Giovana e Márcia que não
puderam estar na formação do sábado 06 de maio referente ao tema: “Ser
testemunha de Jesus em fraternidade”. Após a formação, Márcia e Fabiano
conversam com Giovana sobre sua caminhada. Encorajamo-la a continuar
participando do grupo de jovens “Geração de adoradores” da comunidade Profeta
Elias no Sítio Cercado, sem abandonar o seu compromisso com a MOPP, pelo
menos até o final do ano. Ela comenta sobre as dificuldades no trabalho e o
esgotamento físico e mental que ela atravessa atualmente. Ela pensa em mudar de
profissão, mas ao mesmo tempo não pode largar esse trabalho rapidamente, pois
precisar pagar sua faculdade de pedagogia. Giovana continua a terapia com a Ir(a)
Ivanir do Verbo Encarnado. Isso está ajudando muito ela.
Sábado 03 de junho: Quinto encontro de formação sobre o tema: “Ser
testemunha de Jesus no estudo, no trabalho, no bairro”. Ausentes: Gabrieli que
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justificou a falta em razão de viagem. Emily, ausente sem justificada, sendo que
confirmou participação na véspera. Após a formação, os vocacionados se dividem
em dois grupos para responderem e discutirem sobre as seguintes perguntas: Quais
são as coisas belas e difíceis que você experimenta cada dia no seu estudo ou no
seu trabalho ?Como o trabalho e o colégio podem ser lugares de evangelização no
teu ponto de vista...? Será que a oração silenciosa e um testemunho de vida sem
palavras podem ser uma forma de evangelização ?Quais são os alimentos na tua
vida para ser testemunho no teu estudo, no teu trabalho ou no bairro ? Em paralelo,
Fabiano, Márcia e Fabiane encontram pessoalmente cada um dos jovens para uma
rápida avaliação desse primeiro semestre de formação. De maneira geral, todo(a)s
concordam que o voto de compromisso está contribuindo para a vida deles.
Domingo 18 de junho: Encontro de reposição para Gabriele que não pode
estar na formação do sábado 03 de junho referente ao tema: “Ser testemunha de
Jesus no estudo, no trabalho, no bairro”. Após a formação Gaby partilha um pouco
sobre o problema de saúde da mãe e o do desemprego do pai com tendência ao
alcoolismo. Ela toma do seu tempo para estar próxima de seus pais e sente
saudades do nosso grupo, mas que deseja logo retornar aos encontros normais.
Sábado 15 e domingo 16 de julho: Retiro anual de formação no Centro do
Sagrado Coração do Verbo Encarnado no Pinheirinho. O retiro inicia com um terço
oferecido pelos pais e jovens à Mãe de Deus por cada um dos vocacionado(a)s e
especialmente pelas ausentes: Gabriele e Ataine, em razão de saúde, Giovana
ausente sem justificativa. Saída da Casa MOPP às 18h00. Chegada e instalação no
Centro de formação às 18h30. Após o jantar, primeira intervenção com o tema
“Vocação à vida e ao trabalho” pelo Alysson, catequista da paróquia Santa Rita.
Domingo, lectio divina do evangelho do dia no oratório às 07h30 seguida do café da
manhã. Às 09h00, segunda intervenção:“Auto-estima e vocação” pela Ir(a) Ivanir,
religiosa da comunidade e psicóloga. 11h00:“Vocação ao estudo” com Mara,
professora e diretora de colégio da rede pública. Após o almoço, tempo de
descanso, lazer ou confissão com Jomar. Fabiano, Fabiane e Márcia reúnem-se
para apurar as avaliações sobre o grupo de jovens depositadas na caixinha de
sugestões. Missa às 15h30 seguida de um café da tarde. Retorno para vila às
17h30.
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Sábado 05 de agosto: Formação sobre o tema: “Vocação à vida cristã e
sacramento da reconciliação” animado pelo Jomar na capela da Casa MOPP.
Ausentes: Emily, em razão de outro compromisso; Henrique, devido uma perda na
família. Hallan e Anthony não justificam a ausência. Após a formação, Fabiano e
Márcia encontram Cintia e Ataine para uma conversa sobre o sacramento da
reconciliação e a caminhada como vocacionada. O encontro com cada uma das
jovens é bem positivo. Fechamos com uma rodada de pizza que os jovens
aguardam com bom apetite e alegria ! Giovana anuncia no grupo virtual no decorrer
da semana a sua interrupção com o voto de compromisso realizado com a MOPP.
Fabiano está tentando encontrá-la para uma conversa e eventualmente oficializar
essa interrupção decidida por ela.
Nessa mesma data, Fabiano encontra na Casa MOPP Elisiane, mãe de
Emily, para uma conversa sobre as dificuldades e resistências da jovem em relação
ao seu compromisso. Fabiano procura encorajar a mãe a ter um diálogo positivo
encorajando a filha à atitude de reconciliação com os acompanhadores e de
finalização do compromisso assumido, ou formalizar a interrupção do voto.
Sábado 02 de setembro: Formação sobre o tema: “Vocação à vida cristã e
sacramento da Eucaristia” animado pelo Jomar na capela da Casa MOPP. O tema
desperta diversas perguntas nos vocacionados.Ausentes: Eloise, por motivo de
compromisso familial; Gabrieli, devido trabalho. Bruno, namorado de Emily, participa
também do encontro. Segue a tradicional rodada de pizzas. Parabenizamos o Hallan
por mais um ano de vida ! Faz um mês que Fabiano convidou Giovana para um
encontro pessoal e um diálogo sobre a decisão dela de interromper a caminhada
como vocacionada e eventualmente formalizar essa interrupção, mas até a data
presente, ele não recebe nenhuma resposta da jovem.
Segunda-feira 11 de setembro: Fabiano deixa aos cuidados de Elisiane uma
carta pessoal para ser entregue à Giovana. A carta faz uma reflexão sobre a forma
como Giovana interropeu o seu voto de compromisso e convida ela a escrever um
simples bilhete formalizando a interrupção do voto.
Domingo

01

de

outubro:

Fabiano,

Fabiane

e

Márcia

encontram

pessoalmente os seguintes jovens do grupo “Família MOPP”: Thainara, Cristoffer,
Douglas, Anna Clara, Maria Gabriele, Dienifer e Larissa propondo um mês de
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reflexão e oração em vista do possível voto de compromisso com a MOPP a ser
realizado no terceiro domingo de janeiro de 2018 no Mosteiro do encontro com os
demais vocacionado(a)s que renovarão o voto.
Sábado 07 de outubro: Fabiano e Fabiane encontram pessoalmente cada
um do(a)s vocacionado(a)s para fazer uma avaliação da caminhada e propor um
mês de reflexão e oração em vista da possível renovação do voto de compromisso.
A proposta é feita também a Bruno (namorado da Emily) presente no encontro.
Ausentes: Márcia em virtude de compromisso eclesial, Gabrieli sem justificativa,
Giovana ausente e sem dar retorno à carta do 11/09. Segue-se a rodada de pizzas.
Domingo 12 de novembro: Encontro especial de formação no Mosteiro do
Encontro em Mandirituba em torno do tema: “Vocação à vida consagrada” animado
pela Ir(a) Elisabete monja beneditina. Ausentes: Mayara por razão de saúde; Ataine
devido prova do Enem; Gabrieli e Emily sem justificativa. Fabiano, Fabiane e Márcia
encontram pessoalmente cada um dos jovens vocacionados para uma breve
avaliação do ano decorrido e resposta sobre a renovação do voto em janeiro de
2018. Apesar de cada um(a) estar animado(a) para continuidade do grupo “Família
MOPP”, nenhum do(a)s vocacionado(a)s renovará o voto para 2018 e sem
expressar razões objetivas, com exceção de Cintia, Tiago (mudança para outra
cidade) e Alice (crise pessoal). Fabiano pede a opinião das acompanhadoras sobre
o “não unânime” que desperta certo choque. Segundo elas, de forma geral, os
jovens não se sentiram à vontade no decorrer do percurso. Resumindo, houve uma
falta de maturidade da parte deles e uma falta de flexibilidade da parte dos
acompanhadores. Ataine se encontrou na véspera com Fabiano e Márcia. Ela
também não renovará o voto em razão de desejo de maior proximidade com a RCC
e de não ver razão para renovação, visto que já recebe outras formações. O
encontro se encerra com um café da tarde no Mosteiro. Assim que a oportunidade
surgir, Fabiano encontrará Mayara para ter sua resposta.
Quarta-feira 15 de novembro: Fabiano encontra pessoalmente Mayara. Ela
deseja renovar o voto de compromisso com a MOPP para 2018.
Sábado 02 de dezembro: Encontro de formação em torno do tema “Vocação
ao matrimônio” animado pelo casal de amigos da comunidade Susana e Isaias. Esse
encontro marca o encerramento do percurso dos vocacionado(a)s 2017. Ausentes:
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Ataine e Gabrieli; sem justificativa. Nós integramos ao encontro os demais jovens do
grupo: Thainara, Cristoffer, Jacquerson, Bruno, Dienifer, Larissa e Emily amiga de
Thai. Encerramos com uma confraternização de encerramento do ano. Nessa
ocasião, Emily e Fabiano se encontram e se reconciliam. Com muita alegria, Emily e
seu namorado Bruno são reintegrados no Grupo de jovens Família MOPP.

