
 

Paulo Afonso 26 de junho de 2022 

 

 

Queridas Famílias, 

 

Em comunhão com o Papa Francisco queremos terminar o Encontro Mundial das 

Famílias renovando a vocação e a missão que vos é confiada. 

 

No meio de tantos desafios a família permanece o lugar onde se pode experimentar de 

maneira mais profunda quanto Deus nos ama e quanto somos preciosos aos seus olhos. 

 

Levando em conta o que foi testemunhado no encontro em Roma com a presença do 

Santo Padre, dando continuidade ao mandato de Jesus que nos convida a doar o que 

gratuitamente recebemos, quero convocar e enviar as nossas queridas famílias a fim de 

que vivam e testemunhem a todos a beleza de um caminho vivido tendo presente as 

seguintes indicações:  

 

1. Convidar os casais que vivem sem o sacramento e não tem impedimento, a celebrarem o 

matrimônio religioso para experimentarem a paz e a beleza do amor que vêm de Deus.  

 

2. Viver e ajudar os casais a viverem a vocação à santidade, que é o chamado a cada um e cada 

uma, qualquer que seja a forma vocacional que o mesmo Deus escolheu para nós. 

 

3. Reconhecer e testemunhar como o amor verdadeiro se manifesta no perdão e na graça de poder 

recomeçar de novo o relacionamento que por diversos motivos foi quebrado.  

 

4. Abrir o coração e a casa à acolhida e acompanhar aqueles que vivem em situações difíceis, 

colaborando também com as obras sociais da Diocese. 

 

5. Envolver nos nossos grupos pessoas de outra experiência religiosa para com 

eles percorrer um caminho de irmandade que favoreça o empenho caritativo e assim cresceremos 

segundo o desejo de Jesus que nos criou e nos quer todos irmãos e irmãs. 

 

Sei que não é uma missão fácil, mas sei também que quando acolhemos o Amor de Deus e nos 

tornamos instrumento a fim de que este amor chegue a todos, os milagres acontecem. 

 

Que Deus vos abençoe e proteja sempre.  

 

Em comunhão e com profunda estima. 

 

 

 

 

 

Dom Guido Zendron 

Bispo de Paulo Afonso 

 

 


