Angra dos Reis, 22 de novembro de 2018.
+ Memória de Santa Cecília, Padroeira dos Músicos

Intenção do mês de dezembro – 2018.

Amados(as) Filhos(as),
Graça e Paz!
Estamos nos aproximando do final do ano. E é tempo de rever o caminho empreendido até aqui, de
traçar metas para o ano vindouro e louvar a Deus por todas as bênçãos e graças que, pela intercessão de nossa
Santíssima Mãe, Ele realiza através do nosso Movimento.
É tempo de comemorar a Solenidade da Imaculada Conceição de Maria e da Renovação do
Compromisso Público do Rosário-Vivo. Tempo, portanto, de comprometer e consagrar nossa vida.
Tempo de nos preparar para a vinda do Senhor. Tempo de acolher o Divino Menino Jesus no Natal e
reconhecer suas primeiras manifestações.
Como os magos do Oriente, procurar, ir ao encontro, achar, adorar o Senhor... que sempre está junto
com sua Mãe. Nas palavras de São João Paulo II: “contemplar o rosto de Cristo e contemplá-lo com Maria”.
É tempo, portanto, de voltar às origens de Rosário-Vivo, de entender sua motivação. É tempo de todos
e de cada um renovar nosso ardor e restaurar o empenho em viver aquilo que prometemos: Eu escolho a Bemaventurada Virgem Maria, para ser minha Mãe de um modo especial. Eu me consagro e dedico, com tudo o
que me pertence, ao seu Imaculado Coração. Prometo propagar, como puder, o seu culto. Além disso,
prometo cumprir com fidelidade e alegria todas as obrigações do Rosário-Vivo. Amém.
Numa palavra: é tempo de avaliação. De avaliar: a nossa dedicação à Deus e a Virgem Santíssima; a
fidelidade à oração; a assiduidade aos Encontros Mensais e a Formação Geral; a generosidade de nossa
doação; o compromisso com o Grupo, com o Movimento, com a Comunidade e a Igreja.
“Não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos.” (Gl 6,9).
Nessa perspectiva, ressaltamos que não faltam testemunhos em todos os Grupos de graças e bênçãos
alcançadas, pela intercessão da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, em favor das famílias. Além do
benefício espiritual pessoal, que passa, necessariamente, pela disciplina na oração, destacamos que seus frutos
são colhidos na vivência comunitária e concretizados no gesto concreto de caridade. (MRV p. 04).
Por fim, rendemos graças ao Bom Deus e louvamos à Maria pela existência de nosso Movimento e
rezamos como intenção de dezembro: pela fidelidade dos membros do Rosário-Vivo.
Certos compromisso orante de todos, com paterna solicitude, subscrevemo-nos com os votos de um
Santo Natal. Com a nossa bênção e orações, recomendando-nos às vossas.
Fraternalmente, em Cristo Jesus,

Pe. Gilberto Stanisce
diretor espiritual

