REUNIÃO DO CLERO – 12 A 14 DE AGOSTO DE 2014
RESUMO DAS OFICINAS DO GRUPO 2:
A MÍSTICA DA ALEGRIA DA MISSÃO

Urgências e Sugestões
1. A Alegria se dá a partir do encontro com Cristo. Ele age em nós e transforma a
realidade. É nele que temos que confiar. A alegria nasce porque Deus olhou para
mim, me amou e me chamou.
2. Atenção e acolhida dos que nos procuram e também quando saímos ao encontro.
Priorizar principalmente a presença junto aos doentes. A alegria sacerdotal consiste
no padre ser um para o outro.
3. Tempo para ouvir o povo: flexibilidade no horário de atendimento. Não podemos
fugir do contato com as pessoas. É necessário melhorar a acolhida também nas
secretarias paroquiais. Precisamos ser transparente e sincero nas conversas e
convivência com as pessoas.
4. Cuidar de nossas homilias, para ter um anúncio positivo, não moralista. Elas são
serviço à evangelização e devem levar à alegria do evangelho. A liturgia deve
transmitir alegria e não mero ritualismo
5. Ter uma vivência alegre. Fazer de nossas reuniões e encontros um momento de
confraternização, dando assim, testemunho da missão. A mística da alegria é nos
redescobrirmos como sacerdotes
6. Vivemos no tempo de mostrar serviço. Existem crises, mas devemos vê-las como
etapas de crescimento. Não podemos perder a utopia;
7. Com o tempo, vamos nos desencantando. Precisamos voltar ao primeiro amor.
Precisamos ver os dons e ter capacidades de elogiar.
8. Vivenciar a alegria do servo inútil: “fez o que deveria ter feito”. Isso é ter consciência
da nossa inutilidade e reconhecer que é Deus quem faz.
9. Não somos números, somos pessoas. Não somos mais um na paróquia, somos
únicos para Deus. Essa alegria ninguém pode nos tirar.
10. Tem medos que nos sufocam. Devemos enfrenta-los com audácia. Quem vai
conduzir o rumo das coisas é Aquele em quem depositamos nossa confiança.
11. O anúncio da Palavra de Deus se dá com cada um desenvolvendo suas capacidades,
experiências e dons. A Palavra tem força para gerar missionariedade.
12. Os bispos devem estar próximos dos padres, provocando, animando-os na missão.
13. A oração pessoal e comunitária nos alimenta e nos faz ter uma verdadeira
experiência de Deus.
14. Viver pessoalmente a alegria pelo diálogo, otimismo, amor à vocação e ao serviço,
equilíbrio nos sentimentos, na gratuidade, na convicção e fidelidade ao Evangelho.

