Angra dos Reis, 21 de junho de 2016.
+Memória de São Luiz Gonzaga

Intenção do mês de Julho– 2016.

Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
“Muitas vezes Deus nos tira coisas que nunca poderíamos imaginar perder, a fim de nos dar o que nunca
poderíamos imaginar ter” (Josemar Bessa).
Inúmeras vezes em diversas visitas ouvimos de D. Ubiratan: “O Camorim pode ser paróquia”. Assim, após
levantamentos pastorais e econômicos, depois de consultar o Conselho Presbiteral, o Senhor Bispo resolveu criar a
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário que terá a sua Igreja Matriz no Camorim e contará com as comunidades da
Lambicada, Praia do Machado, Camorim Pequeno, Sapinhatuba II e III.
Essa empreitada tem por finalidade atender melhor o Povo de Deus nessa região.
Entre as muitas providências para que se efetive a ordem do Bispo, está a construção da Casa Paroquial que
em breve estará concluída. E a instalaçãoda nova Paróquia acontecerá no dia 03 de setembro as 19h30, bem como a
posse do Pe. Ronaldo como Administrador Paroquial.
Todavia, não bastam levantamentos, conversas, decisões, providências práticas... antes de tudo é preciso
muita oração. Precisamos rogar a Santíssima Virgem pelo sucesso desse novo projeto eclesial. Afinal, uma
Paróquia é muito mais que infraestrutura, organização e economia. Paróquia é uma porção do Povo de Deus, uma
parte do rebanho do Bom Pastor, uma família! Desse modo, rezaremos como intenção em julho: pela futura
Paróquia de Nossa Senhora do Rosário do Camorim.
Por fim, informamos que, após entendimentos, decidimos que o Movimento do Rosário-Vivo continuará
unido e tendo como sede esta nossa Paróquia da Santíssima Trindade. Assim, permanece em vigor para todos os
grupos o calendário de atividades (Encontros Mensais, reuniões paroquiais, Formação Geral e Renovação do
Compromisso Público).
Certos 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

