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Santa Rita de Cássia, 12 de janeiro de 2018.

Avaliação anual – CASA SAMUEL

Rafael
- Melhor utilização da casa após a retirada dos entulhos;
- Constatação de que a vida comunitária e de oração contribuem para o
crescimento pessoal de cada um;
- Existem obras ainda a serem finalizadas na casa;
- A iniciativa de organizar encontro com os jovens foi abandonada;
- Necessidade de se encontrar mais em comunidade e despertar o
desejo da vida comunitária nos outros;
- Eu desejo crescer ainda mais na vida comunitária e intelectual e
discernir o chamado de Deus na minha vida;

Jean Estevan
- Aprendizado em relação aos cuidados necessários na utilização da
casa;
- Despertar de um hábito maior para leitura;
- Necessidade de melhorar a qualidade de presença pessoal na liturgia
das horas;
- Necessidade de dar mais atenção para casa e de uma orientação
profissional;
- Desenvolver abertura com os irmãos e pedir conselho quando
necessário;
- Falta a Presença Eucarística na casa;
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William
- Importância do ritmo pessoal e comunitário na casa; no início foi difícil
encontra-lo;
- Importância da vida comunitária e de conselhos externos para melhorar
a qualidade de vida;

Jean Carlos
- A experiência é positiva;
- Despertar de um conhecimento da liturgia das horas;
- Aprendizado no saber se reconciliar e na busca de um crescimento
pessoal;
- Falta mais ardor pela vida espiritual e intelectual;

Jomar
- Experiência que traz Alegria e Esperança;
- A Casa Samuel é reconhecida no bairro onde moramos;

Fabiano
- Constata-se uma perseverança, um esforço de todos e cada um;
- Conquista dos empregos de uns e de outros;
- Melhoria na organização e na higiene da casa;
- Necessidade de um maior investimento de cada um no estudo bíblico;
- Reduzir atividades que sobrecarregam e tiram o foco do essencial;
- Relançar os encontros com os jovens na Casa Samuel;
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- Retomar as refeições fraternas;
- Verificar a possibilidade de vésperas seguida de refeição no ritmo das
nossas duas casas;
- Cada um é chamado à perseverança e à paciência;
- Despertar o “gosto” pela Palavra de Deus;
- A Casa Samuel deve ser um polo de formação e oração para os outros
jovens;

