Angra dos Reis, 19 demarçode 2016.
+Solenidade de S. José, Esposo de Maria

Intenção do mês de Abril– 2016.

Amados(as) Filhos(as),
A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco!
Anunciamos uma grande alegria, depois de 05 anos, fundamos 04 novos Grupos do Rosário-Vivo: em
26/02 – na Comunidade de São José Operário do Village – Nossa Senhora das Dores (feminino) e Nossa Senhora
da Penha (masculino); em 11/03 – na Comunidade da Santíssima Trindade de Jacuecanga – Nossa Senhora da
Piedade (feminino) e Nossa Senhora do Sagrado Coração (masculino).
As providências (capela, imagem, bandeira, camisas) estão sendo tomadas para marcarmos o Envio nas
suas respectivas comunidades. Tão logo cheguemos a um acordo, comunicaremos a todos os membros do
Movimento, para que possam participar manifestando nossa comunhão. Em breve, portanto, seremos 27 Grupos –
540 pessoas.
Além disso, já estão previstas em nosso calendário pelo menos mais quatro datas para novas fundações.
Provavelmente nas Comunidades de Nossa Senhora de Fátima da Água Santa-Petrobrás, Nossa Senhora das Graças
da Caputera I, São Jorge da Caputera II e Sagrado Coração de Jesus da Monsuaba.
Podemos, com alegria e humildade, nos ver no retrato-espelho da Comunidade Cristã apresentado nos Atos
dos Apóstolos: “Todos os fiéis viviam unidos... louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor
cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação” (cf At 2, 44.47).
Como diznosso Estatuto: “„Um servo de Maria nunca perecerá!‟Animados por esta certeza, o Rosário-Vivo se
constitui como uma maneira muito simples de rezar. Tornando-se um meio fácil e seguro de atingir um grande número de
pessoas. Da simplicidade advém sua profundidade. Esta breve oração cotidiana cria o hábito de rezar, faz nascer a fraternidade
entre os membros do grupo, fortalece a comunhão com a Igreja e na comunidade, alimenta a solidariedade com os
empobrecidos. Tornando-se, portanto, uma espiritualidade encarnada e fecunda. „Não desanimemos na prática do bem, pois, se
não desfalecermos, a seu tempo colheremos.‟(Gl 6,9)”.

Com Nossa Mãe Santíssima, bendizemos a Deus: “O Senhor fez por nós maravilhas!”
Portanto, sejamos fiéis na oração como nos exorta a Sagrada Escritura:“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); “De fato, é de perseverança que tendes necessidade, para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o
que ele prometeu.” (Hb 10,36);“Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os
faça esperar?” (Lc 18,7).
“Todos, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e
com os irmãos dele.” (At 1,14). Assim, rezemos em abril: pelo crescimento e fortalecimento do Rosário-Vivo.
Certos dafidelidade orante de todos, com paterna solicitude,subscrevemo-nos desejando uma Feliz e Santa
Páscoa da Ressurreição,com a nossa bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

pe. Gilberto stanisce

