Angra dos Reis, 22 de julho de 2017.
+ Memória de Santa Maria Madalena

Intenção do mês de Agosto – 2017.
Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Tradicionalmente agosto é o “Mês Vocacional”, onde em cada semana (especialmente aos Domingos) somos convidados
a refletir e rezar por uma vocação específica na vida da Igreja, na nossa vida. Para auxiliar nessa tarefa faremos uma breve e geral
reflexão sobre vocação.
Derivada do verbo latino “vocare’’, a palavra “vocação’’ significa “chamado’’. Todos somos chamados, no primeiro
momento, à vida e, consequentemente, à santidade, que é a vocação por excelência dos batizados. Deus quer que tenhamos uma
vida com total plenitude e, por isso, através do seu chamado somos convidados a colocar nossos dons e aspirações a serviço das
pessoas, para que, através de nossa entrega, possamos nos encontrar e então vivenciar a verdadeira felicidade e gozar da vida
eterna, como santos.
Podendo ser “ouvida’’ como um sopro suave ou uma grande tempestade – por meio de pessoas (especialmente da
Comunidade Cristã), acontecimentos, sofrimentos, orações – a vocação pode ser descoberta de diversas maneiras e se apresenta
como algo novo, intransferível e único. Cabe a cada um de nós a sensibilidade para ouvir esse valioso chamado que Deus faz no
interior de cada ser humano.
Trabalhando com a ajuda de nossos dons e habilidades podemos perceber a vocação como um convite a ser e agir
conforme o próprio Cristo nos exorta “Sedes sal da terra e luz do mundo’’ (Cf. Mt 5,13-14). Colocar esses talentos à disposição
do mundo é uma forma de contribuir para com a humanidade, que atualmente está tão sedenta de ajuda. É preciso se preencher
com o amor vivo do Pai, para que transbordando, possamos derramar no próximo a alegria e o amor D’aquele que se deu na Cruz
por nós.
Responder à vocação é viver a esperança utópica de um mundo melhor, com pessoas que se amam e cuidam umas das
outras. É poder suprir no outro aquilo que lhe falta e também ser suprido. É estar ciente do papel que cada um é chamado a
desempenhar e com esta consciência fazer do mundo um lugar melhor para se viver. É se encontrar, apesar de tantos labirintos, e
saber o que é ter a felicidade como estilo de vida. Numa palavra, vocação é um chamado para a felicidade!
É dessa vocação à vida, à santidade e à felicidade de todos os Cristãos que nascem os chamados específicos, para prestar
um serviço ao Povo de Deus. São as vocações: à vida consagrada (ou religiosa), ao sacerdócio, ao diaconato, à missão.
Todas, enquanto serviço único e insubstituível, são importantes e fundamentais. Entretanto, a “Vocação Sacerdotal” é
aquela que funciona como eixo e sustentáculo das demais. Pois, trata-se do “Ministério da Unidade” (o Padre na Igreja
Paroquial, o Bispo na Igreja Diocesana e o Papa na Igreja Universal). Por isso, em agosto rezemos: pelas vocações sacerdotais.
Outro assunto importante para nosso Movimento em agosto é “Formação Geral do Rosário-Vivo”, que acontecerá do dia
20 na Igreja de São José Operário do Village. Terá início pontualmente as 16h com a oração da “Coroa das Doze Estrelas”.
Devendo todos estarem uniformizados (camisa do RV e calça/saia jeans), com o Manual e a Bandeira do Grupo.
Por fim, informamos que, de acordo com a última reunião paroquial, somos convidados a fazer uma oferta espontânea e
generosa de produtos de higiene para os bebês (sabonete, pomada, lenço umedecido, cotonete, saboneteira, chuquinha,
mamadeira, chupeta).“Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com
alegria.” (2Cor 9,7).
Certos da fidelidade orante e generosidade de todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com a nossa bênção e
orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,
pe. Gilberto Stanisce

