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Olhando para trás não dá para esquecer 2013 => Vivenciamos a Jornada Mundial da
Juventude – JMJ. E nos encantamos, brasileiros e mundo, com o Papa Francisco, na
peregrinação apostólica de seu pontificado.

primeira

Faz um ano que nos perguntávamos:
Em que direções sonhamos um 2013 melhor?
- Que o mundo continue sem guerra declarada
Comentário: apesar dos perigos havidos especialmente com a Síria, graças às orações também pedidas
pelo Papa, o mundo continua sem guerra declarada.
- Que a bandeira da liberdade seja içada em mais algumas ditaduras
Comentário: não nos consta nenhum avanço nesse sentido.
- Que os países ricos reorientem seus gastos em armas para comprar pão! Para todos!
Comentário: não nos consta. Mas, o Papa através da Cáritas lançou o desafio para acabar com a fome do
mundo até 2025. E na América Latina, os países do Mercosul concordaram a acabar com a fome até 2017.
- Que as religiões olhem menos para baixo e que se entreolhem como irmãos
Comentário: as representações na eleição do Papa Francisco e subseqüentes encontros, nos indicam que
largos passos estão sendo dados nessa direção.
- Que a Igreja acelere o passo para resgatar algo dos 200 anos de atraso em que se encontra, segundo o
cardeal Martini.
Comentário: Com o Papa Francisco, também jesuíta como Martini, forte guinada para passar de uma
Igreja piramidal para uma “Igreja povo de Deus” está sendo dada. Veja-se, por exemplo: as reuniões
regulares dos oito cardeais; o próximo sínodo dos bispos em outubro de 2014; e outro sínodo da família
para 2015, etc, etc,etc.
- Que a Pessoa Humana seja a fé de todos os homens e mulheres, de crença ou descrença que tiverem.
Comentário: não lhe parece que este clima, no geral também está melhorando?
Acredita você que juntos, podemos subir mais alguns degraus nestas direções?

Olhando em frente => 2014:
Você gostaria de acompanhar mais de perto os “recados” do Papa Francisco, cada manhã na homilia de
Santa Marta e em outras intervenções? Acesse então diariamente: vatican va; adital; unisinos; etc.
Em relação à Igreja no Brasil, a conferência anual dos bispos em Aparecida está aprofundando as
diretrizes da pastoral para: Paróquia, comunidade de comunidades. No âmbito arquidiocesano
continuamos a atualizar o plano atual que vai até o ano 2017. No âmbito paroquial, a partir de fevereiro,
procuraremos concretizar atualizações de ação pastoral determinadas na assembléia paroquial da festa de
Cristo Rei em novembro passado.
Olhando para o Brasil civil vamo-nos defrontando com dois eventos absolutamente marcantes: a Copa de
julho e as eleições de novembro.
Arregacemos as mangas e vamos ter coragem de criar algo novo. “Vocês são os construtores de uma
Igreja mais bela, e de um Mundo Melhor ... trabalhem para um Mundo Melhor!” Papa Francisco em
Aparecida. Que tal?

Então sim Feliz

