16 avril - carta Azul 2013
Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espirito Santo e ensinando-as a observar tudo quanto vos
ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos! (Mt 28, 19-20)
Caros amigos e amigas da Missão Operária São Pedro e São Paulo,
para nós é sempre uma imensa alegria partilhar convosco nossa
caminhada de fé. Nesse ano de 2012 nossa pequena comunidade
missionaria foi marcada por vários tempos de graça e imensa alegria
no Senhor. Nossa presença missionaria no mundo do trabalho e
inserida na comunidade Santa Rita onde moramos, estão se
consolidando... A pequenina árvore esta cada vez mais enraizada e
crescendo. Alguns frutos começam timidamente aparecer e isso nos
inunda de imensa alegria no Senhor.
Em Setembro de 2012 nós tivemos a graça de juntos visitarmos as
primeiras comunidades onde nossos irmãos da Mopp fizeram seus
trabalhos missionários. Pudemos visitar as comunidades de Vila Iolanda, Jardim Veloso, Osasco,
Jardim Beval, Barueri,... E como nosso coração se aqueceu ao encontrarmos tantos homens e mulheres
que ainda hoje vivem na alegria do Evangelho anunciado por nossos irmãos.
Em Outubro tivemos a reunião do Conselho da Mopp aqui no Brasil e também a ordenação
presbiteral do nosso irmão Jean Carlos. Sua ordenação contou com a presença de alguns dos nossos
irmãos e amigos que vieram da França e foi um momento de partilha de nossas esperanças.
Nesse mesmo mês de Outubro o Papa Bento inaugurou o ano da Fé e realizou um Sínodo sobre a Nova
Evangelização. Para nós que queremos ser evangelizadores tudo isso foi e é motivo de muita alegria e
esperança. Pois nós sabemos queridos irmãos que a nossa fé se aquece e se enriquece quando nos
encontramos com homens e mulheres de FÉ.
Que o Senhor nos dê a graça de encontrarmos em nossos caminhos homens e mulheres de FÉ que nos
ajudem aprofundarmos e aumentarmos (Lc 17,5) a nossa fé. E que o Senhor nos dê também a imensa
graça de sermos para os nossos irmãos e irmãs testemunhas de FÉ. Desejamos a todos vocês um santo
ano da Fé.
Com imenso carinho, Vossos irmãos da Mopp

