PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

PALESTRA SOBRE COMPROMISSO /
RESPONSABILIDADE
T.L.C – “REENCONTRO
RESPONSÁVEL / IDADE:
→ Responsável é aquela pessoa que responde pelos seus atos ou de outrem.
Qual a idade para ser responsável pelos seus atos?
→ Se eu sou responsável pelos meus atos / de outros, significa que eu tenho
um compromisso, uma aliança.
→ Deus sempre se utilizou de pessoas para selar um compromisso / uma
aliança.
→ Onde nós selamos nossa aliança com Deus? Quando nós iremos assumir
esta aliança?
“Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu
“Sacerdote, Profeta e Rei”. O povo de Deus inteiro participara dessa tríplice
missão de Cristo e assume este compromisso de missão de serviço que daí
decorre” (CIC 783)
→ O nosso compromisso é então o de ser CRISTÃO, ou seja, igual a
CRISTO....
→ O que é ser Sacerdote? Como ser sacerdote? Onde ser Sacerdote?
→ O que é ser profeta? Como ser profeta? Onde ser profeta? Contra quem / a
favor de quem vou profetizar?
→ O que é ser Rei? Como ser Rei? Onde ser Rei?
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→ IGREJA – esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus deixou o
Pai e se uniu à humanidade (IGREJA). Jesus fez aliança conosco.
→IGREJA – Tem a missão de fazer brilhar o Cristo (seu esposo) à toda
humanidade.
Portanto, servir a esposa é servir a Cristo, o esposo.... é fazer brilhar a figura de
Cristo a todos....
O QUE EU POSSO FAZER NA IGREJA......
QUAL O MEU CARISMA.... QUE PASTORAL POSSO AJUDAR.....
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