Angra dos Reis, 25 de abril de 2016.
+Festa de São Marcos Evangelista

Intenção do mês de Maio– 2016.

Amados(as) Filhos(as),
A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco!
Mês de Maria!Inspirados pela exortação de Nossa Senhora em Fátima: “Rezem o terço todos os dias para
alcançarem a paz para o mundo...”, temos como missão em maio o Terço nas Famílias. Todos podem e devem
participar; basta ter boa vontade, disposição, interesse e se organizar.
E porque ir às casas? A “casa” é, na Bíblia, um dos lugares onde Deus se mostra e chama para a missão.
Maria, em casa, recebe o convite para ser a Mãe do Salvador; e, depois, ela vai à casa de Isabel, sua prima, e serve
a esta, que aguarda o nascimento de João, o precursor do Messias (cf. Lc 1,5-45).
Além disso, a devoção do Santo Rosário é uma oração simples, mas eficaz. Nele, nas palavras de São João
Paulo II, somos convidados a “contemplar o rosto de Cristo e contemplá-lo com Maria”.E, continua o Santo
Padre: “O Rosário é, por natureza, uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na
contemplação de Cristo, Príncipe da Paz e „nossa paz‟ (Ef 2,14). Quem assimila o mistério de Cristo – e o Rosário
visa isto mesmo – apreende o segredo da paz e dele faz um projeto de vida (cf. Jo 14,27; 20,21)”.
Talvez a maior graça que podemos pedir nos dias de hoje seja a PAZ. Sim, em diversos âmbitos... sentimos
uma urgência... queremos, desejamos profundamente... nosso coração e nossos lábios clamam a Deus: “dai-nos a
paz!”
Por isso, recordando a Palavra de Jesus: “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); e motivados pelo exemplo
da primeira comunidade cristã descrita nos Atos dos Apóstolos:“Todos, unânimes, perseveravam na oração com
algumas mulheres, entre elas Maria, a Mãe de Jesus” (At 1,14);nos organizemos para a oração do Terço nas
Famílias e rezemos como intenção em maio: pela paz no mundo.
Certos dafidelidade orante de todos, com paterna solicitudesubscrevemo-nos,com a nossa bênção e orações,
recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

pe. Gilberto stanisce

