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EXTRATO DA ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SECRETARIADO NACIONAL DE EMAÚS
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016
Orientações para os Secretariados Arqui/Diocesanos:
1. Estudar o Relatório Final do Sínodo dos Bispos sobre a Vocação e a Missão da Família na Igreja
e no mundo contemporâneo (Sínodo das Famílias);
2. Estudar a Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia (Misericordiae Vultus )
e, se possível, organizar retiro espiritual, possibilitando aos participantes proveitosa participação
no sacramento da confissão;
3. Preparar uma peregrinação à Porta Santa, no verdadeiro espírito de conversão pessoal e
comunitária profunda e autêntica, neste ano jubilar;
4. Criar oportunidades para a adequada formação litúrgica dos membros das comunidades;
5. Realizar ações concretas e planejadas a partir das obras de misericórdia espirituais e materiais;
6. Realizar os encontros litúrgicos em espaços abertos, considerando a realidade de cada
Secretariado;
7. Colocar-se à disposição do Bispo para ajudar no que for necessário, sem desviar do carisma do
Emaús;
8. Estimular a participação dos jovens egressos dos Cursos de Emaús nas paróquias;
9. Estimular e apoiar as vocações sacerdotais e religiosas masculinas e femininas, inclusive
mediante convite para religiosas participarem dos Cursos de Emaús;
10. Criar oportunidades para auxiliar os jovens no discernimento vocacional e na preparação para
o matrimônio;
11. Acolher e orientar efetivamente os pais e familiares dos cursistas no início dos Cursos de Emaús;
12. Dentro do espírito de mútua ajuda, estimular a participação de pessoas de um Secretariado em
curso de outro Secretariado, atendendo necessidades e oferecendo disponibilidade, mediante
entendimento entre os Presidentes, com a ciência do Regional;
13. Estimular o envio, com a antecedência definida na metodologia, de alavancas dos
Secretariados Arqui/Diocesanos e dos seus membros para Cursos de Emaús de outros
Secretariados.

