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12341. Liturgia - 4ª feira - Sínodo da Juventude em Outubro! - 03-01-2018 - 1Jo 2, 29 - 3, 6; Sl 97; Jo 1, 2934 - João viu Jesus aproximar-se e disse: “Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. D´Ele é que eu disse: Depois de
mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia
antes de mim! Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar
com água, foi para que Ele fosse manifestado a Israel”. E João deu
testemunho: “Eu vi o Espírito descer do Céu, como uma pomba,
e permanecer sobre Ele. Eu não o conhecia, mas Aquele que me
enviou a batizar com água disse-me: “Aquele sobre quem vires o
Espírito descer e permanecer, Este é quem batiza com o Espírito
Santo!” Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!”
Recadinho: - João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus porque de Deus procede. O que faço para me
apresentar como filho de Deus? - Consagro minha vida a Deus? De que modo? - Do modo como vivo, João
Batista me indicaria como verdadeiro filho de Deus? - João Batista preparou os caminhos para a vinda de Jesus.
Meu testemunho de vida prepara alguém para seguir a Jesus? - Sirvo de exemplo?
12342. Sínodo 2018: juventude, Fé e discernimento vocacional - Discernimento vocacional dos jovens é o tema
da próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que será realizado no Vaticano durante o mês
de outubro deste 2018. O tema foi escolhido pelo Papa Francisco, depois de consultar os bispos do mundo
todo, as Igrejas Orientais Católicas e a união dos Superiores Gerais.
12343. Acompanhando a juventude em sua caminhada! - A finalidade do próximo Sínodo é acompanhar os
jovens no seu caminho existencial rumo à maturidade, para que, através de um processo de discernimento,
“possam descobrir o seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo-se ao encontro com Deus e com o
próximo, participando ativamente da edificação da Igreja e da sociedade!”
12344. Tema sequencial - O Sínodo da Igreja de 2018 faz parte de uma sequência dos dois que o precederam.
Em 2014 e em 2015, os temas sinodais foram a família e o matrimônio. A partir dos temas abordados, o Papa
Francisco publicou a exortação apostólica intitulada “A Alegria do Amor!” (= Amoris Laetitia!).
12345. Sínodo dos Bispos! - Sínodo é uma assembleia consultiva do Papa e dele participam representantes dos
bispos católicos de todo o mundo. Além dos representantes, são convidados a participar também peritos e
várias outras pessoas que auxiliam nas reflexões e no encaminhamento e direcionamento do tema escolhido
para a assembleia. São os denominados peritos que abordam os temas, embora não tenham direito a votar no
momento de tomada de decisões. O sínodo é também consultivo. As decisões são tomadas pelo Papa, a partir
das conclusões dos participantes de um Sínodo. Assim, o Sínodo, de 03 a 28 de outubro/2018, terá como
enfoque a juventude, a Fé e o discernimento vocacional.
12346. Em março/2018 se dará a última fase da preparação do Sínodo - Em março, em Roma, jovens e
especialistas, educadores e formadores engajados na ajuda às novas gerações participarão do último encontro
em preparação do Sínodo da Juventude, procurando ajudar as novas gerações no discernimento de suas
escolhas de vida. O principal relator do Sínodo da Juventude, nomeado pelo Papa Francisco, é o Cardeal Sérgio
da Rocha, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
12347. Papa Francisco e o Sínodo da Juventude! - “Vêm-me à mente as palavras que Deus dirigiu a Abraão:
“Sai da tua terra, deixa a tua família, a casa de teus pais, e vá para a terra que Eu te mostrar!” (Gn 12, 1). Hoje
estas palavras são dirigidas também a vós, jovens! São palavras de um Pai que vos convida a “sair” a fim de vos
lançardes num futuro desconhecido, mas com realizações seguras, ao encontro do qual Ele vos acompanha!
Convido-vos a ouvir a voz de Deus que ressoa nos vossos corações através do sopro do Espírito Santo!”
Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco::
contato@aparecidadasaguas.com
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