Angra dos Reis, 22 de julho de 2018.
+ Memória de Santa Maria Madalena

Intenção do mês de Agosto – 2018.
Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Segundo a introdução do Manual do Rosário-Vivo: “Os movimentos têm se tornado canais para novas
formas de religiosidade diante dos desafios da cultura moderna, por isso as paróquias devem abrir-se ao seu
florescimento, ajudando seus membros a se engajarem na sua caminhada de Pastoral Orgânica. Havendo,
desse modo, uma colaboração mútua na verdadeira integração, que deve existir na Igreja. Essa integração
deve acontecer através da espiritualidade de comunhão, fundada e sustentada no desejo de Jesus: “que todos
sejam um” (cf. Jo 17,21a)”.
Justamente motivado essa Espiritualidade de Comunhão, que constrói e sustenta a Unidade, o Pe. Luiz
Antônio Dorneles Soares deseja que o Rosário-Vivo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário do Camorim
caminhe em comunhão conosco. Inclusive desenvolvendo algumas atividades em comum e rezando a mesma
“intenção mensal” (a partir de agosto).
Assim, por deliberação daquele Sacerdote e com nossa feliz aprovação, todos os grupos do nosso
Movimento participarão de uma única Formação Geral. Temos nos empenhado em fazer nossa parte, e que cada
um se esforce verdadeiramente para fazer a sua. Afinal, Comunhão e Unidade se fazem de atitudes concretas,
não apenas de palavras.
Desse modo, informamos que a Formação Geral do Rosário-Vivo acontecerá no dia 19 na Igreja de São
José Operário do Village. Terá início pontualmente às 16h com a oração da “Coroa das Doze Estrelas”. Todos
devem estar 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 de coordenação, somos convidados a fazer
(na missa) uma oferta espontânea e generosa de lenços umedecidos e pomada para completar os enxovais.
“Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com
alegria.” (2Cor 9,7).
Portanto, jubilosos com esta nova etapa do Movimento, com Maria, a Mãe da Misericórdia, não
poderíamos rezar como intenção de agosto senão: pela unidade e crescimento do Rosário-Vivo.
Certos do empenho e da fidelidade 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
Diretor espiritual

