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A CAMINHO DE FÁTIMA
Tó et Zé MOURA SOARES

No Colégio 2016 em Swanwick, todas as SR e RR foram convidadas a
participar no Encontro Internacional de Fátima 2018, começando ali
numa cerimónia muito comovente de envio, a nossa marcha conjunta
pata Fátima.
Este será decerto o Encontro da mudança e da transformação, não
devendo ninguém recusar o convite que lhe foi feito.
Poder participar é uma oportunidade que nos levará a amadurecer o
sentido profundo da nossa peregrinação a dois.
A nossa marcha até Fátima é apenas um símbolo da nossa caminhada na vida, que se renova
continuamente, através da conversão.
Em Fátima, ao encontrarmos outros casais, partilharemos a Fé e a Alegria de sermos recebidos em
casa do Pai e da Mãe do Céu que nos esperam e nos vêm chegar ao longe para nos abraçar com a
ternura de pais, depois de conseguirmos ultrapassar os cansaços e desânimos, graças à vigilância e à
ajuda do peregrino que caminha a nosso lado.
Que ela não seja uma acção pontual, esquecendo que a verdadeira vida se constrói na permanência
do Caminho.
Santo Agostinho dizia que o Amor suprime as dificuldades e que se elas surgirem deverão ser
especialmente amadas.
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Entreguemo-nos com todo o empenhamento e alegria neste desafio, estando atentos aos sinais que
se manifestam nos apelos do Senhor, com uma atitude de disponibilidade e de espirito de serviço,
que nos levará a promover a unidade.
Promover a unidade é zelar para que cada um se possa integrar, enriquecendo os outros e trazendo
as suas diferenças com os dons que recebeu de Deus.
O Encontro Internacional será decerto um momento de graça onde deveremos abrir o nosso
coração, quer pessoalmente, quer em casal, quer em equipa, para nos renovar no espirito do
Movimento, estando atentos aos apelos que nos chegarão através das orientações para os seis anos
que se seguem.
Até lá, apoiados nas exortações do Papa Francisco, quer no “Evangelii Gaudium” quer no “Amoris
Laetittia”, preparemo-nos então para obter a abertura de coração necessária para responder aos
apelos que o Santo Padre nos lança.
Aproveitemos para discernir este ano em casal e em equipa a riqueza da exortação apostólica póssinodal “Amoris Laetittia”.
Jesus, que é o Caminho a Verdade e a Vida, espera-nos de uma forma muito especial, que nos fará
viver juntos em apenas cinco dias uma fraternidade alegre e misericordiosa e por isso cada vez com
uma Fé mais madura.
Ao seguirmos Jesus, não nos sentiremos afastados uns dos outros, por termos culturas diferentes,
com línguas difíceis de entender e até comportamentos contraditórios.
Essa é a nossa riqueza, embora vindos de países diferentes, estaremos muito próximos, comungando
a internacionalidade na unidade. Encontrar-nos-emos então no sentido mais profundo para
cumprirmos a mensagem que nos foi dada como herança pelos casais fundadores do Movimento e
pelo Padre Henri Caffarel.
Vamos, então, juntos, conhecer as nossas diversidades, fazendo nascer um amor maior que nos leve
a praticar a misericórdia e uma solidariedade mais sólida na alegria da internacionalidade que
viveremos.
Entreguemo-nos com confiança no Senhor e partamos!

