Querida família,
Já começou o ano, já vamos lançados!
E, como sabem, caminhamos com o lema “Deixai-vos Transformar” Rom12,2 . Lema que
escolhemos e já nos acompanhou alguns Retiros de Silêncio, o Encontro de Animadores dos
Grupos de Jovens, o Campo de Trabalho, a Peregrinação… Tudo isto presencialmente, pois a
nossa casa comum volta a ter vida.
Voltamo-nos a ir cruzando por Vale de Lobos ou na Casa da Palavra, que volta a receber
todos os grupos. Pessoas para rezar, estudar, trabalhar. E a EUCARISTIA DA COMUNIDADE,
presencial!! Volta a ser uma casa de Família, cheia de Vida. Como o 3MN nos mostrou está
nas nossas mãos ir mais além, não vos acomodeis, mas deixai-vos Transformar! Começa o
Advento e aproxima-se o Natal, a nossa grande celebração que se repete a cada ano, que a
cada ano nos relembra do nascimento, do recomeço, do início, da criança que fomos e
temos em nós… e que somos! E como Jesus está presente aí, como Ele nasce em nós ano após
ano, dia após dia… Nós somos amados por Ele! Tu és amado por Jesus, e és merecedor desse
Amor! “Deixai-vos transformar”.
Estamos à procura, queremos ser transformados, somos terreno fértil! Está na hora de
agarrar as ferramentas que temos! Dêmo-nos conta das ferramentas que temos na
comunidade:
Retiros de silêncio.
Um 3MN disponível no youtube, com “pano para mangas”;
O “Mãonifesto”, terreno fértil para o autoconhecimento, disponível em www.3mn.pt ; Pistas
de oração do Pera Aí;
Todos os grupos da comunidade!!
Eucaristias da comunidade.
Agarremos estas ferramentas que estão ao nosso dispor! O que te chama mais? O que mais
te entusiasma? O que mais te ajuda a ter paz? Agarra-o! DEIXA-TE TRANSFORMAR!
Não há tempo mais propício do que agora! Preparar-nos para que Jesus nasça em nós.
Estamos convidados para a eucaristia no dia 19 de dezembro às 19h, missa final do encontro
de Natal dos jovens! Vai ser na Paróquia do Campo Grande. E atenção… os anjos estão
sempre dispostos a anunciar novidades…
Continuamos juntos, uma grande comunidade, viva, que procura.
Um grande abraço
Do Grupo Coordenador

