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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 !
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 !
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
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.
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. O encontro se encerra com um café da tarde no Mosteiro. Assim que a
oportunidade surgir, Fabiano encontrará Mayara para ter sua resposta.
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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:
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.
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HISTÓRICO 2018– JOVENS VOCACIONADAS DA MOPP

Domingo 14 de janeiro: Às 18h00, encontro realizado na casa da Márcia em
vista de ensaio para missa com o voto de compromisso. Presentes: Márcia, Dienifer
com sua filhinha Julia, Larissa com seu filhinho Pedro, Mayara, Thainara e
convidada a prima Raila. Fabiano explica o programa do domingo 21: almoço, missa
e saída para o Mosteiro do Encontro para oração das vésperas. Cada uma das
jovens ensaia a fórmula do voto de compromisso. Após a reunião, Márcia oferece
uma deliciosa macarronada com molho cremoso de frango acompanhado com
sobremesa.
Domingo 21 de janeiro: Renovação e profissão dos votos das jovens
vocacionadas. Márcia e Fabiano preparam o almoço na Casa MOPP: arroz,
maionese, três frangos assados e como sobremesa, salada de frutas. Às 12h00
encontram-se à mesa: Dienifer, Pedrinho, Mayara, Thainara, Cristoffer,Raila,Marilce,
Jomar, Márcia, Fabiano, Ataine, Jacquerson, Douglas, Renata, Anna Clara, Márcio,
Rafael e Bianca. Às 13h45, oferecemos o primeiro mistério glorioso à Maria Mãe de
Deus. Jomar preside a Eucaristia. Após o Creio renovam o voto de compromisso por
um ano: Márcia e Mayara; fazem o voto pela primeira vez:Thainara e Dienifer. Às
15h15, embarcamos rumo ao Mosteiro do Encontro sobre a conduta do Bertotti.
Somos parados e controlados pela Polícia Federal... primeira vez após várias
excursões para Mandirituba...!!! Felizmente após um bom trinta minutos de controle,
somos liberados. Acolhidos pela Irmã Maria Paula, rezamos vésperas com a
comunidade, seguido de um bom lanche de final de tarde e um momento de
passeio, fotos e loja !! Retornamos para vila após um domingo bem pleno e cheios
de alegria !!
Sábado 27 de janeiro: Às 09h30, encontram-se na capela da Casa MOPP:
Dienifer, Julia, Larissa, Pedro, Thainara, Mayara, Raila, Jacquerson, Ataine, Jean
Estevan, Rafael, Henrique, Cícero, Zilda, Fabiano, Pe Paulo e Jomar presidindo a
Eucaristia. Após a homilia, Larissa, com alegria, faz o voto de compromisso com a
MOPP por um ano. Às 11h00, todo(a)s se encontram à mesa em torno de um bom
bate-papo e de uma macarronada à bolonhesa preparada por Fabiano, Henrique e
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Rafael. Às 11h45, Fabiano conduz Larissa até o terminal do Pinheirinho para que ela
possa se deslocar para o seu trabalho.
Domingo 04 de fevereiro: Encontro de formação em torno do tema “A lectio
divina: fonte de toda vocação” às 18h00 na Casa MOPP. Fabiano e Márcia
encontram pessoalmente Mayara e Thainara para um bate-papo sobre o cultivo da
vida espiritual, afetiva e profissional. Ausentes: Dienifer e Larissa por motivo de
contratempo devido mudança de domicílio. Apresentação do tema no power point
seguida de uma lectio divina do evangelho da segunda-feira na capela: Mc 6,53-56:
“Jesus que percorre o território de Genesaré”. O encontro é finalizado, em ótimo
clima de descontração, com uma pizza na Skina Pizza no Pinheirinho. Temos a
alegria da companhia de Jomar.
Domingo 25 de março: Missa de ramos e almoço na Casa MOPP.
Encontram-se na Capela São Sebastião: Márcia, Mayara, Thainara, Dienifer,
Pedrinho e Fabiano para participação da Eucaristia de ramos e da Paixão do
Senhor. Após a missa, nos encaminhamos para Casa MOPP. Fabiano e Márcia,
com o auxílio dos presentes, preparam uma macarronada à bolonhesa. Convidados
para o almoço: Marilce e Cristoffer. Fabiano e Márcia encontram pessoalmente
Dienifer para conversarem sobre a conclusão do ensino básico e perspectiva de
catequese em vista do batismo a partir de julho. Com Thainara é conversado sobre
as possibilidades de busca de emprego. Ausente: Larissa em razão de mudança na
escala de trabalho.
Domingo 08 de abril: Reprise da formação em torno do tema “A lectio divina:
fonte de toda vocação” às 17h00 na Casa MOPP. Apresentação do tema no power
point seguida de uma lectio divina do evangelho do 2 domingo da Páscoa na capela
da Casa: João 20,19-31: “Jesus Ressuscitado aparece aos Onze”. Apesar das
inúmeras travessuras de Julia e Pedrinho na capela, conseguimos fazer a lectio
divina ! Fabiano e Márcia encontram Larissa e Mayara para uma conversa sobre o
cultivo da lectio e as dificuldades no quotidiano. O encontro é finalizado, com muita
alegria e diversão, com uma rodada de pizza. Parabenizamos Dienifer e Márcia por
mais um ano de vida !
Domingo 02 de junho: Formação em torno do tema “Os passos de
aprofundamento no estudo de um texto bíblico”. Ausentes: Larissa e Márcia, em
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razão de escala de trabalho. Dienifer, ausente sem justificativa. Às 16h30, Fabiano
encontra pessoalmente Mayara: alguns conselhos para entrevista de estágio na
quinta-feira e encorajamento em continuar participando da Eucaristia do domingo.
Encontro pessoal também com a Thainara: ela se compromete a continuar os
encontros de formação do voto de compromisso até o final de ano, mas não
continua no grupo de jovens “Familia MOPP”, pois está optando pelo grupo de
jovens da Igreja evangélica onde se sente melhor integrada. A formação segue com
apresentação do tema no power-point e estudo do texto do evangelho do domingo:
Mc 1,23-2,6; “Jesus o Senhor do sábado”. Fabiano e Mayara partilham juntos uma
pizza que pode também ser partilhada mais tarde com Thainara e família.
Domingo 29 de julho: Repetição do tema “Os passos de aprofundamento no
estudo de um texto bíblico” visto a ausência de Dienifer e Larissa no último encontro
às 17h00. Ausente: Mayara, sem justificativa. A formação se passa na Casa Samuel
às 17h00. Após o exercício de estudo do texto do evangelho do domingo: Jo 6,1-15;
“Jesus alimenta cinco mil homens”, Fabiano e Márcia encontram pessoalmente
Dienifer e Larissa. Dienifer reafirma o seu desejo de iniciar a catequese, mas não fez
ainda a inscrição. Ela se preocupa que Julia também receba o batismo. Larissa
desabafa sobre as pressões e assédios morais que ela sofre no seu trabalho nas
Lojas Americanas. Nós encorajamos ela a ficar firme e contar com a nossa
solidariedade e o nosso apoio. Finalizamos o encontro em torno de uma pizza
gigante.
Domingo 26 de agosto: Formação no power-point em torno do tema “Ser
testemunha de Jesus no trabalho, no colégio, no bairro” às 16h00 na Casa MOPP.
Ausentes: Thainara, em razão de saúde. Mayara, ausente sem justificativa. Márcia
se encontra com Dienifer e Larissa para refletir sobre as seguintes perguntas: 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...? 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 pode ser uma forma de evangelização ? Muito
boa participação de Dienifer e Larissa durante a partilha. Segue-se um café da tarde.
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As duas jovens não podem participar da Eucaristia do domingo à noite, com Fabiano
e Márcia, em razão de compromisso de família.
Quarta-feira 05 de setembro: Fabiano, Márcia e Fabi encontram-se na Casa
MOPP às 10h30 para prepararem um almoço em ação de graças pelo tempo vivido
com Mayara, Thainara e Cristofer que partem de mudança para Guarapuava. O
motivo da mudança é proporcionar um ambiente de vida mais sadio e estruturado
para os jovens, especialmente para Mayara, cujas freqüentações trouxeram muitas
preocupações para a mãe e os amigos. Às 12h00, encontram-se para o almoço,
além dos três jovens, Marilce, a Pastora Roseli, que com o esposo proporcionaram
grande auxílio, Richard e Emily, respectivamente: o namorado e a amiga de Mayara.
Para o cardápio temos coxa e sobre-coxa de frango acompanhado de arroz,
macarrão, strogonoff de carne moída e como sobremesa, gelatina “iceberg”. Antes
do almoço, oração reforçada pela intenção dos adultos para nova etapa de vida dos
três jovens e distribuição de presentes para cada um deles. A refeição é partilhada
com muita alegria.
Sábado 10 de novembro: Encontram-se na Casa Samuel às 19h30: Larissa
com seu filhinho Pedro, Márcia, o casal Susana e Isaias com o filhinho Arthur,
Fabiano. Encontro de encerramento do percurso de formação das vocacionadas.
Dieniffer não pode estar presente por razão de saúde. Susana e Isaias fazem uma
palestra em torno do tema da vocação com o suporte visual do Power-point. Após a
palestra, boa partilha e contribuição de Larissa e Márcia em diálogo com Susana e
Isaias. Fabiano e Márcia convidam Larissa para refletir e orar sobre a possibilidade
de renovar o seu voto de compromisso em 2019. Encerramos o encontro na Pizzaria
Tuba no Rio Bonito !!
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HISTÓRICO 2019– JOVENS VOCACIONADAS DA MOPP

Domingo 24 de fevereiro: Encontro especial com a missa da renovação do
voto de compromisso de nossas jovens. Márcia, Jacquerson e Daniel (Casa Samuel)
encontram-se às 09h30 na Casa Samuel para preparar o almoço. Às 12h30,
partilhamos uma saborosa lasanha acompanhada de arroz e salada de alface.
Henrique (Casa Samuel) nos oferece picolés como sobremesa. Temos a alegria de
receber três novas participantes, amiguinhas da Duda: Bruna (11 anos), Iasmin (10
anos) e Brenda (9 anos). Parabenizamos o Jacquerson e a Bruna por mais um ano
de vida ! Às 14h30, nos reunimos na capela da Casa Samuel para contemplar os
mistérios gloriosos do terço e as 16h00, Jean preside a missa com a renovação dos
votos de compromisso de Márcia, Dienifer e Larissa recebidas por Fabiano. Jomar
concelebra. Jean nos faz uma bela homilia, alguns jovens partilham também do texto
do evangelho: Jacquerson, Pedro. Os demais jovens oferecem generosamente suas
preces no momento das intenções. Finalizamos esse bonito domingo com um
gostoso café da tarde !
Na seqüência do ano que se desenrolou, tivemos um único encontro na
quarta-feira 29 de maio na Casa Mopp: uma partilha do evangelho do dia seguida de
um almoço. Depois, não tivemos mais a possibilidade de nos reunirmos juntos
apesar de Fabiano relançar diversas vezes a possibilidade de um encontro. Os
horários de trabalho não favoreceram.

