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09, 10 e 11 de abril, 2018, 2º ENCONTRO DOS PADRES DO RENAPE, NO CEM.

Vieram os seguintes padres: Walter, Adilson, Eduardo, Geraldo e Lino. Como
anfitrião, eu, Pedro Paulo (Pe. Pepê).
Pe. Walter, de B. Horizonte, chegou no domingo, dia 08 e partiu no dia 12,
permanecendo conosco um dia a mais, o que nos deu muito prazer.
Todos os demais chegaram dia combinado, 09 de abril. Como soi acontecer,
tivemos uma 2ª feira de folga. À noite, 19:30, aconteceu a tradicional missa por cura
(missa orando mais pela saúde dos participantes). Presidiu o Pe. Geraldo, da diocese de
Oliveira, na paróquia SANTANA DO JACARÉ e pregou o Pe. Lino de BH.
Na 3ª feira, dia 10, tivemos bastante folga, oração e à noite, fomos à paróquia de
Fátima, em Varginha, para atender a necessidade do pároco, o Pe. Luiz Augusto. Foi uma
linda concelebração. Presidi e preguei.
Na 4ª feira, dia 11, após o café, quase todos partiram para suas comunidades.
Ficou a saudade, uma alegria grande da maravilha da convivência fraterna, lembrandome das primeiras comunidades da nossa Igreja. “Eles se mostravam assíduos aos
ensinamentos dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At
2,42). Como esse encontro me cura, me restaura, me dá ânimo. Vejam que vivo em uma
Comunidade! Também já vivi, 35 anos em paróquia, mas não me sustentava
espiritualmente (falo da minha experiência). Mesmo estando em uma comunidade,
preciso de Irmãos no sacerdócio, pois o conteúdo é diferente do que só viver com
jovens e até com adolescentes.
Nos 3º encontro, RENAPE, já está agendado para os dias 29, 30 e 31 de outubro
desse ano, 2018.
Obrigado Deus, obrigado Irmãos padres. Foi bom demais e sempre o será, com a
graça de Deus.
Pe. Pepê, Cem
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