RENSAGEM POR OCASIAO DO JUBILEU DE 0UR0 DO ECC
Meus prezados diocesanos participantes do Encontro de Casais com Cristo.
Papa Francisco na Amoris Laedtia escreve que ``as familias crist@s sfro, pela grapa
do sacramento nupcial, os sujeitos principals da pastoral familiar, sobretudo oferecendo
"o testemunho jubiloso dos c6njuges e das familias, igrejas domesticas", . . e preciso fazer-

lhes "experimentar que o Evangelho da fandlia e a alegral que "enche o coracao e vida
inteira, porque, em Cristo, somos "libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolanento" a3G, I)". (n. 200)
Ha 50 anos o Encontro de Casals com Cristo vive seu carisma como urn servigo
da Igreja, em favor da evangelizapao das famllias para que os casais se reencontrem com
Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, cousigo mesmos, com os filhos que Deus lhes
concede e com a comunidade paroquial e principalmelite.

Neste jubileu de ouro quero sandal e parabenizar os integrantes do ECC na nossa
diocesedellheuseagradeceraDeustodoobemqueesseservicotemprestadoisfanilias
e c6njuges que dele participam.
Neste tempo dificil que estanos vivendo por causa da pandemia da covid-19
muitas fanilias estao passando por momentos dificeis, quer por causa do isolamento
social a que foram e estao sendo obrigadas observar, quer pela incerteza quarto ao firfuro
na manutenoao dos meios de sustentapao e educapao dos filhos, quer pela perda de postos
de trabalho.

Em vista disso, a celebraqao do jtoileu traz sempre a esperanqa de uma nova
realidade e nova vida com mats solidariedade e cuidado de uns para com os outros.
0 jubileu do ECC dove levar todos a viver esse cuidado para com os casais e suas
familias para todos tenhan a vida em abundincia que Jesus veio trazer a humanidade.
Peco a intercessao da Familia de Nazare em prol das nossas familias para que
sejam realmente lugares de comunhao e cendeulos de orapao, arfendcas escolas do
Evangelho e pequenas igrejas domesticas.

Deus abengoe todos os encontristas e os sustentem no seu seguimento de Jesus
Cristo numa Igreja elm salda em dingao dos mats pobres e necessitados, vivendo o
compromisso matrimonial conro comunidades eclesials missionalas para o ben das
almas e a maior g16ria de Deus.

A todos a minha bengao em none do Pal e do Filho e do Espinto Santo. Amen.
Ilheus, 23 de agosto de 2020
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