Angra dos Reis, 20 dejaneirode 2016.
+Memória de São Sebastião, Mártir +

Intenção do mês de Fevereiro– 2016.

Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Como dissemos no mês passado, comemoraremos os 11 anos de fundação do Rosário-Vivo na
Festa de Nossa Senhora de Lourdes com o Santo Terço Solene Luminoso. A celebração será dia 11/02 as
19h30 na Igreja de São José Operário do Village. Por isso, recordamos que todos os membros do
Movimento devem comparecer devidamente uniformizados trazendo o Manual e uma vela nova (que será
abençoada no início).
Como lemos em nosso Estatuto: “Um servo de Maria nunca perecerá!” (Sto Afonso MaLigório).
Animados por esta certeza,“não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu
tempo colheremos.” (Gl 6,9). Pois garantiu-nos o Senhor: “Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei
e vos será aberto; pois todo o que pede recebe; o que busca acha e ao que bate se lhe abrirá” (Mt 7,7s).
Disso surge a exigência da fidelidade na oração, que é motivada pela própria Palavra de Deus:
“De fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o
que ele prometeu.” (Hb 10,36). E, ainda, “Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e
noite, mesmo que os faça esperar?” (Lc 18,7).
Lembrem-se: A Misericórdia Divina sempre vem em socorro da miséria humana!
Quando tomamos consciência dessa verdade nossa fé se fortalece, se robustece nossa esperança,
desaparece o desespero. Abandonados nos braços de Deus a Divina Providência cuida de nós.
O Senhor viu nossa necessidade, ouviu nosso clamor! Deu-nos mais um sacerdote para o Santo
Serviço ao Povo de Deus em nossa Paróquia. Assim, o acolhemos como um verdadeiro dom. Certamente
ele será precioso para a nossa santificação e formação.
Portanto, como sinal e comprometimento, na acolhida de sua pessoa e do exercício de seu
sacerdócio entre nós queremos rezar como intenção em fevereiro: pelo Ministério do Pe. Ronaldo.
Desse modo, neste Ano Santo da Misericórdia, cheios de confiança e júbilo, tomemos para nós as
palavras de São Paulo: “Ficai sempre alegres, orai sem cessar.” (1Ts 5,16-17).
Certos do empenhoe dafidelidade orante de todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a
nossa bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

pe. Gilberto stanisce

