Angra dos Reis, 25 de dezembro de 2015.
+Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Intenção do mês de Janeiro– 2016.

Amados(as) Filhos(as),
Paz e Bem!
Iniciamos, com a Solenidade da Santa Mãe de Deus, o Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo de 2016. Um Ano Novo... Ano Santo da Misericórdia!
Neste novo tempo, após consultas a todos os Grupos, teremos algumas novidades no calendário de
nosso Movimento Apostólico: 1. no dia 11 de fevereiro – Festa de Nossa Senhora de Lourdes – Santo
Terço Solene Luminoso (em comemoração do nosso aniversário de fundação); 2. estão previstas várias
datas para criação de novos grupos; 3. a Formação Geral do Rosário-Vivo acontecerá no dia da
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora (este ano, em 21/08).
Já diz a máxima popular: “Ano Novo, vida nova!” Esta expressão popular está em profunda
sintonia com as Sagradas Escrituras... No Apocalipse, diz o Senhor Jesus: “Eis que faço novas todas as
coisas” (Ap 21,5).Portanto, ficar na “mesmice”, no “sempre foi assim”, é a morte toda pessoas e de
qualquer coisa.
Assim, a própria experiência da Misericórdia é uma verdadeira renovação. “Deus nos ama como
nós somos. Mas, nos ama demais para nos deixar como estamos!” (Pe. Leo).
Por isso, é preciso sempre “avançar para águas mais profundas”, “buscar as coisas mais
elevadas”... progredir no Caminho do Senhor... crescer sempre mais na Graça de Deus... nossa própria fé
na Beatíssima Virgem nos impulsiona a ir sempre além, Maria é a “Mãe dos Caminhantes”!
Coragem! Não tenhais medo! Até Nossa Senhora ouve do Anjo Gabriel, na Anunciação, esta
exortação. Portanto, lembrem-se sempre que “o medo paralisa, a fé faz o milagre acontecer”, “o medo faz
afundar, enquanto a fé salva”!
Ano Novo, Vida Nova! Ano Santo, Vida Santa! Ano da Misericórdia, Vida Misericordiosa!
Novo ano, novos membros, novos grupos, nova agenda, novo Movimento...
Desse modo, rezaremos como intenção: pelo crescimento e fortalecimento do Rosário-Vivo.
Certos do empenho de renovação e dafidelidade orante de todos, com elevada estima e apreço,
subscrevemo-nos manifestando votos de um Feliz Ano Novo, com a nossa bênção e orações,
recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

pe. gilberto stanisce

