
	

	

	

	

SER PONTE  

É PRECISO! 

	

	

Neste Ano Mariano seja nosso “SIM” fecundo e terno na brisa leve do Santo Espírito.  

Ser equipista é exalar o carinho de Deus pela família e pela vida comunitária e colegiada, causando impacto em 
corações duros e rochosos que já não acreditam no Amor Conjugal e Fraterno! Oxalá nossas ENS sejam como as 
flores de cactos espinhosos e ressequidos...    

Para tal é preciso que sejamos prioritariamente cuidadosos e zelosos com a Espiritualidade Conjugal. Um matrimônio 
santo combate o maligno! É uma vela que ilumina famílias, equipes, movimento e Igreja. 

Um casal que se ama manifesta a ternura de Deus ao mundo, quebrando os grilhões do egoísmo e da falta de perdão, 
não com as forças humanas e sim pela graça abundante do sacramento matrimonial, vivificada pela vida eucarística. É 
na constante oferta de esforços conjugais que se torna possível, mesmo neste frenético mundo, capitalista e corrupto, 
preciosos momentos de encontro. 

Encontrar é preciso! Para viver em plenitude conjugal é preciso sentir Deus no outro, ouvi-Lo e reverenciá-Lo. Isto 
requer tempo...espaço...abnegação e entrega. Encarnando o Amor na liturgia da vida, como Maria que ousou o 
Evangelho com virtuosas atitudes/ponte: paciência, humildade, perdão, fidelidade, tolerância, escuta, diálogo,  
contemplação e esperança na fecundidade que brota da fé. 

Ser Ponte é ressuscitar a vida, é salvar o Amor, é ser instrumento da redenção deixada pelo SENHOR! 

Cristo não nos quer atravessando juntos a ponte... isto é pouco para cônjuges privilegiados com o Sacramento do 
Matrimônio, partícipes do Movimento das ENS num mundo que não mais acredita no Amor Conjugal, nem valoriza a 
Família Cristã! 

Cristo chama cada um de nós a ser Ponte!  Ser o Amor encarnado, iluminado, doloroso e glorioso é preciso!  O 
Apóstolo da Espiritualidade Conjugal vive em constantes mortes e ressurreições. E vive sem medida, profundidade ou 
largura os mistérios Luminosos, Gozosos, Dolorosos e Gloriosos, como vela que se consome no altar. 

Ser Ponte é viver um Amor que não foge à Cruz! E ainda, na Alegria do Ressuscitado! 

É a Cristo, Ponte de Amor Eterno, Aliança incorruptível, que Pe. Caffarel seguiu e nos chama a seguir com vida e 
missão eucarísticas, para cooperarmos na Canonização deste Servo de Deus que tanto também desejou salvar o 
mundo, cuidando do Amor Conjugal, Familiar e Comunitário. 

Que nossas Reuniões Mensais sejam momentos marcantes de Encontros com Cristo Redentor, verdadeiras Pontes 
para sentirmos, já e aqui, um gostinho de Céu! Nossa Senhora nos conduza a Jesus Cristo, 2017 a dentro e tudo o 
mais nos será acrescentado. Shalom! 


