Angra dos Reis, 25 de dezembro de 2014.
+Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Aos Rosários-Vivos: N.S. Remédios (VI); N.S. Rosário (CA); N.S. Graças (VI); N.S. Glória (CA); N.S. Navegantes (PM);
N.S. Carmo (MA); N.S. Perpétuo Socorro (VI); N.S. Conceição (CA); N.S. Rainha da Paz (CA); N.S. Aparecida (LA); N.S.
Lourdes (CA); N.S. Desatadora dos Nós (CA); N.S. Saúde (CA); N.S. Luz (CA); N.S. Auxiliadora(CA); N.S. Fátima (VI);
N.S. Rosa Mstíca (CP);Imaculado Coração de Maria (MO); N.S. Bom Parto (MO); N.S. Guadalupe (MO); N.S. Rosário de
Fátima (MO); N.S. Conceição Aparecida (MO) e N.S. Medalha Milagrosa (MO).

Intenção do mês de Janeiro– 2015.
Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Nas celebrações do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo e das suas primeiras manifestações como Salvador do
Mundo, queremos reiterar nossos votos de elevada estima e desejar a todos que a Paz habite em seus corações e que
a Luz do Divino Menino ilumine sempre mais suas vidas.
“[O Verbo] era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem.Estava no mundo e o mundo foi feito
por ele, e o mundo não o reconheceu.Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.Mas a todos aqueles
que o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.” (Jo 1,09-14).
E, em sua Divina Providência, Jesus deu aos verdadeiros filhos de Deus uma Mãe: Maria Santíssima! Ela intercede
constantemente em nosso favor, além de ser o perene modelo para os que buscam viver na santidade. Afinal, “nós

sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados
segundo o seu desígnio.” (Rm 8,28).
Ademais, Deus “quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.” (1Tm
2,4). Assim, podemos entender porque a Santíssima Virgem, ao perceber o risco iminente em que se
encontram seus filhos, venha ao seu encontro também nas suas “aparições” para exortá-los a retomar o
caminho de Deus,para que “o sirvamos em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem
nossos dias” (Lc 1,75).
Assim, ao iniciarmos um novo ano com a Solenidade da Santa Mãe de Deus, no dia da Confraternização Universal,
diante do contexto mundial, o apelo de Nossa Senhora em Fátima ressoa ainda mais forte em nossos ouvidos e
corações: “Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo...”.Desse modo, em janeiro
rezaremos como intenção: pela paz no mundo.
Por fim, recordamos àqueles membros de nosso Movimento Apostólico que não renovaram, por um motivo justo, o
Compromisso Público do Rosário-Vivo, que devem fazê-lo na Santa Missa do dia 01 de janeiro, às 19h30, na Igreja
Matriz da Santíssima Trindade.Alertamos que, de acordo com nossos estatutos, quem não o fizer estará desligado
de seu Grupo (exceto por motivo grave e/ou justo).
Confiantesna fidelidade orante de todos, desejamos um Feliz Ano Novo, cheio da Graça de Deus.Subscrevemonoscom a nossa bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,
Pe. Gilberto Stanisce

