Rio, 04 de fevereiro de 2011

Não conseguia dormir, como tem acontecido
em várias noites de um certo tempo para cá. Resolvi escrevê-los para deixar como
testemunho, do que quero dizer para vocês. Amo a todos com todo o meu coração
como amei, seu pai avô e bisavô... e o amo até hoje, é como se ele ainda estivesse ao
meu lado. O meu desejo é que vocês também se amem muito, pois é importante em
nossa vida: a fé, a esperança e a caridade (isto é o Amor) (1ª Cor 13) a fé e a
esperança quando se morre acaba, mas a caridade (amor) permanece (1ª Cor 13,13).
Deus é Amor e quem permanece no Amor, permanece em Deus e Deus nele (1 Jo
4,16). Por isso amem a Deus e ao próximo, sejam caridosos, sigam o exemplo de sua
mãe, que em toda a sua vida só fez e quis amar, amar, amar, até os que parecem ser
não muito amigos, porque não eram odiados e sim, perdoados, porque quem ama
também perdoa se não Deus não nos perdoava. Ele perdoa porque além de ser
misericordioso nos ama. Cuidem uns dos outros, todos se precisam, jamais sejam
egoístas, pensem naquele que está precisando de algo, pelo menos de uma palavra
amiga. Jamais abandonem Maria Lúcia e Angela Maria, elas precisam muito de todos
vocês.

Maria Lúcia especialmente. Sejam carinhosos, uns com os outros, se

procurando ou se comunicando, jamais se isolem. Dêem as mãos constantemente para
rezar o Pai Nosso (Mt 6, 9-13) pensando, refletindo, meditando em cada palavra dessa
oração tão linda, que Jesus deixou para nós, pois Família que reza unida, permanece
unida. Coloquem Maria de Nazaré em suas vidas, ela entre todas nós mulheres foi a
escolhida do Pai para ser a Mãe de Jesus e a nós ele, Jesus, nos deu do alto da cruz
na pessoa de João, Maria como nossa Mãe. Ela é chamada com vários títulos: Nossa
Senhora, pois era mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi chamada de Nossa Senhora
também de Fátima, de aparecida, de Lourdes, de Guadalupe, de Nazaré, do Perpetuo
Socorro, das Graças, da Luz, dos Navegantes, entre outros, pois Ela é o grande Farol,
Estrela, que nos leva com muito amor a seu Filho Jesus, e o que a Mãe pede ao Filho,
jamais ele nega. Lembremos também de José o grande guardião de Jesus e Maria, por
isso digamos sempre: Jesus, Maria e José, nossa família vossa é.
Espero que me entendam e recebam o meu abraço e beijo carinhoso
Irene de Souza Fontes

