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Mês de outubro: tempo de renovação da fé
Mês de outubro, mês propício para renovarmos a
nossa fé e a nossa esperança. Tempo de voltarmos o
nosso coração e a nossa atenção para a nossa querida
mãe, Virgem de Nazaré, e de agradecermos por tantas
graças recebidas diariamente e, também, de fazermos
aquele pedido que tanto desejamos que está no mais
íntimo do nosso ser.
O mês de outubro é tempo de reconciliação, de
estreitar os laços familiares, de vivermos a fraternidade, de
ensinar aos filhos o valor da paciência, da tolerância, da
compreensão, do perdão, do respeito, da amizade, da solidariedade, do amor ao
próximo e a si mesmo.
É tempo de recomeçar e de consertar os maus entendidos, superar os
conflitos e cultivar a paz nos lares, nas relações, no trabalho e na vida como um
todo.
O mês de outubro é ideal para exercitarmos o auto perdão e o perdão ao
próximo, curar as mágoas, sarar as feridas, cultivar amizades e expandir o amor.
É tempo de escuta interior, de olhar para dentro de maneira profunda e fazer
uma autorreflexão. Mudar o que precisa ser mudado e promover mudança de vida,
de concepção, de atitudes, de consciência, de maus hábitos, de comportamentos,
de pensamentos e de sentimentos.
A preparação para o Círio começa dentro de nós, com o desejo de sermos
melhores a cada dia, mais sensíveis às necessidades dos irmãos, mais
desprendidos, mais desapegados às coisas do mundo e mais voltados para o
campo espiritual.
O Círio de Nazaré é a marca do povo católico paraense. Precisamos
aproveitar esse período para recebermos inúmeras graças, que vêm em
abundância, que preenchem o nosso coração com sentimentos de caridade, de
ternura e de compaixão. É uma grande oportunidade de fortalecermos a nossa fé e
o nosso amor a Deus.
É com esse espírito fraterno que desejo a todas as famílias um feliz e
abençoado Círio, com muita paz, bênçãos e amor.
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