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PARTILHA E APRENDIZADO

Rumo Certo

MAIS DE CEM JOVENS BUSCAM
FORMAÇÃO DE EMAÚS
No dia 22 de novembro, aconteceu no
Comunitário Dom Bosco a Metodologia (para
os novatos) e a Reciclagem (para os antigos)
do Movimento de Emaús da Diocese de São
João del-Rei. Com a presença de 109
pessoas, o evento foi marcado pelo
aprendizado, fortalecendo ainda mais os
trabalhos realizados pelo movimento na
nossa Diocese.
Nesse primeiro encontro, chamado
ciclos de formação, os participantes

puderam conhecer a espiritualidade do
Movimento, a dimensão do trabalho de
evangelização da juventude, além de
tornarem aptos para trabalharem nos
próximos cursos.
A formação ﬁcou por conta dos
membros do Secretariado de Emaús. O
diretor espiritual do movimento, o Pe.
Vinícius Idefonso Campos, marcou presença
no evento, levando sua palavra de incentivo e
carinho aos jovens discípulos de Emaús.

CURSOS DE EMAÚS DO SEGUNDO SEMESTRE

‘‘O curs

Expediente:
O Emaús é um movimento de evangelização para jovens solteiros entre 18 e 26 anos, aprovado
pela Igreja Católica em diversas Arqui/Dioceses do Brasil. Participam jovens e adultos que
elegeram esta linha de pastoral para servirem à Igreja e à Juventude.
O Emaús nasceu em São Paulo, em 1968. Seu idealizador é o Monsenhor Benedito Mário
Calazans. Em São João del-Rei, surgiu em 1973.
Rumo Certo é um órgão de formação e informação do Instituto da Comunidade Missionária de
Emaús da Diocese de São João del-Rei, sob a responsabilidade do Secretariado Diocesano de
Emaús.
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Keison Lopes-121º Emaús Masculino
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Greice Queiroz- 124º Emaús Feminino

ENCONTROS DE JOVENS

BUSCA POR UNIDADE
XI Encontro do Conselho Nacional
de Emaús
por Johnatan Amaral

Nos dias 23 a 26 de julho aconteceu
em São Paulo o XI Encontro do Conselho
Nacional de Emaús. Onde todos os
secretariados mandaram representantes.
Estivemos representados pelo presidente
Nelson Gouveia, o cantor Ricardo Pinto e os
jovens Johnatan Amaral e Adriana Souza.
No encontro, todos acompanharam
como funciona o Emaús em nível nacional e
partilharam as experiências dos demais
secretariados. Neste encontro a partilha e a
conversa visaram o crescimento do
Movimento.
Ainda nesta edição do Conselho,
foram entregues os novos materiais para
serem usados nos próximos cursos de
Emaús.
O tema do encontro foi: “Emaús:
Comunidade de Comunidades” e o Lema: ”
Que sejam um, para que o mundo creia que
Tu me enviaste” (JO 17,21).
‘‘Não somos peças de engrenagens
sem rumo, nós já temos um rumo certo, a
comunidade deve ser vista desta forma:
Vede como eles se amam’’, assim falou Pe.
Ignácio Pilz em sua palestra sobre o lema do
encontro.
Um encontro que com toda certeza só
tem a engrandecer os secretariados e
caminheiros de Emaús!

VIII Encontro Regional
Sudeste II de Emaús

Juventude participa
de encontro em Prados

Encontro de jovens movimenta
Rio das Mortes

Nos dias 28 a 30 de novembro,
aconteceu na cidade de Juiz de Fora, o VIII
Encontro Regional do Sudeste II-Minas e Rio
de Janeiro. Este regional é composto pelos
secretariados (arqui)diocesanos de Emaús de
Juiz de Fora, Valença, Mariana, São João delRei e o subsecretariado de Lavras.
80 caminheiros de Emaús
compareceram para conhecer um pouco mais
da espiritualidade do movimento e trocar as
experiências dos cursos nas suas cidades.
Um momento muito rico e proveitoso, o
qual fortaleceu os vínculos com os
caminheiros de Emaús das diversas cidades,
além de um momento de confraternização e
alegria.

Nos dias 29 e 30 de agosto, os grupos
de jovens Semeadores de Cristo e
Acolhedores da Fé, da cidade de Prados,
organizaram o 4º Encontro “Santos sem
deixar de ser jovens”.
178 jovens participaram desta
experiência com muita animação, oração,
louvor, gincanas, adoração e Santa Missa. Na
programação, os participantes puderam
reﬂetir sobre “jovem, mundo e Igreja”, “vida
de Maria”, “afetividade e sexualidade”,
“Família” e o tema do encontro: “Converteivos ao Senhor, pois tu tens a marca da
vitória”.
O encontro foi uma renovação na vida
dos jovens presentes onde, ao ﬁnal do
encontro, em um espaço para testemunho,
os participantes puderam compartilhar com
os demais a mudança de vida e vivência na
igreja. Sem dúvida, um momento de forte
emoção.
Neste quarto encontro, Santa Clara foi
a patrona e para a próxima edição Sant’Ana,
avó de Jesus, foi a eleita. O evento ocorrerá
em agosto de 2016.

Um dia diferente com muita alegria,
diversão, aprendizado e oração. Assim foi o
dia 30 de agosto, para 90 jovens que
participaram do encontro de jovens no distrito
do Rio das Mortes, comunidade da Paróquia
São José, de São João del-Rei.
Com o tema “Eu quero ser de Deus. Eu
quero viver esse amor”, os participantes
puderam se aprofundar um pouco mais, nos
modos de vivenciar a religião cristã católica
nos dias de hoje.
O seminarista Rodrigo falou sobre a
amizade, dom divino da paz. Em seguida,
Lauro Lamounier conversou sobre o papel da
juventude em ser sinal profético da Igreja. O
pároco, Pe. Vinícius Campos, falou sobre a
oração para a juventude, o quanto é
importante rezar para buscar a aproximação
com Deus. Também houve momento de
depoimento e troca de experiências.
Participaram do encontro, além dos
jovens do Rio das Mortes, juventude do
Tijuco, Senhor dos Montes e Guarda-Mor. A
missa de encerramento foi presidida pelo Pe.
Sérgio França e anteriormente houve um
momento com a exposição do Santíssimo e

Colabore

Ei você? Tem interesse em receber o nosso
jornal Rumo Certo na sua casa? Estamos realizando
um cadastro para os interessados em assinar o
nosso informativo e ajudar ainda mais a nossa
Comunidade

de

Emaús.

Envie

um

e-mail

para

emausquartodia@gmail.com que retornaremos a você.
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