Angra dos Reis, 20 de janeiro de 2017.
+ Memória de São Sebastião, Mártir
Intenção do mês de Fevereiro – 2017.
Amados(as) Filhos(as),
Paz e Bem!
Na imagem de Nossa Senhora Aparecida “há algo de perene para se aprender”. “Deus ofereceu ao
Brasil a sua própria Mãe”(Papa Francisco).
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em comemoração aos 300 anos do encontro da
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do rio Paraíba do Sul, instituiu o Ano Nacional
Mariano, a iniciar-se aos 12 de outubro de 2016, concluindo-se aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer
memória e agradecer.
Portanto, o ano de 2017 traz a marca jubilar dos 300 anos da ternura de Maria para com o povo brasileiro.
E, ao longo destes 3 séculos, a devoção mariana, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, propaga-se cada vez
mais e, hoje, é sinônimo de renovação de fé para os milhões de católicos (principalmente para os que por lá
peregrinam).
De fato, Nossa Senhora constitui um sustentáculo espiritual para a vida da Igreja desde sua origem. A
história do cristianismo é profundamente marcada pela pessoa de Maria. A confiança total em Deus marcou
indelevelmente a trajetória de sua vida, a ponto de aceitar tornar-se a Mãe de Jesus.
Por isso, os que têm fé sabem: Maria é fonte inesgotável de graças para todos que a ela recorrem. Somamonos a Isabel ao sublinhar o sustentáculo que nos vem de Maria, que continuamente nos visita: “Bendita entre as
mulheres e é Bendito o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a Mãe do meu Senhor venha me visitar?” (Lc
1,42s).
Nas águas daquele rio, como no episódio da pesca milagrosa narrada pelos Evangelhos, também os nossos
pescadores passaram pela experiência do insucesso. Mas, também eles, perseverando em seu trabalho, receberam
um dom muito maior do que poderiam esperar: “Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe”. Tendo acolhido o
sinal que Deus lhes tinha dado, os pescadores tornam-se missionários, partilhando com os vizinhos a graça
recebida. Trata-se de uma lição sobre a missão da Igreja no mundo: “O resultado do trabalho pastoral não se
assenta na riqueza dos recursos, mas na criatividade do amor” (Papa Francisco).
A celebração dos 300 anos é uma grande ação de graças e o Ano Mariano vai, certamente, fazer crescer
ainda mais o fervor desta devoção e da alegria em “fazer tudo o que Ele disser” (cf. Jo 2,5).
Imbuídos no espírito do Ano Jubilar Mariano, também em nossa Paróquia promoveremos várias atividades
marianas a fim de incrementar nossa devoção. A primeira delas, em comemoração dos 12 anos do Rosário-Vivo
vamos recitar o Santo Terço Solene Luminoso no dia 10 de fevereiro as 20h na Igreja de São José Operário do
Village. Recordamos que devemos estar uniformizados (camisa do Rosário-Vivo e calça ou saia jeans escuro),
trazendo o Manual e uma vela (com proteção para a cera não escorrer).
Neste contexto, como intenção rezaremos em fevereiro: para que sejamos cada vez mais fiéis na devoção
mariana e ao nosso Rosário-Vivo.
Certos dadisposição e da fidelidade orantede todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a nossa
bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

pe. Gilberto stanisce

