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Por que um Conselho para nossa comunidade?
Como sabemos a Igreja é uma isntituição divina e também humana. Jesus ao fundar a
Igreja não quis homens perfeitos, mas os ensinou a não desistir diante das dficuldades
que passariam. Em muitas passagens nos Evangelhos, especialmente antes de sua entrega
total ao Pai e a nós, Ele chamava atenção para que tipo de entrega faria, ressucitaria no
terceiro dia, mas que deveria ser entregue ao sofrimento. Neste mais de 2000 anos de
história eclesiástica, a Igreja entendeu que é por meio do sofrimento que nos
aproximamos mais do Cristo. Não é uma entrega ou aceitação do sofrimento porque
gostamos de sofrer, mas por meio do mesmo, conseguimos nos tornar mais humanos e
sensíveis aos ensinamentos do Cristo e nos tornamos sensíveis as necessidades uns dos
outros.
A Igreja é este lugar onde aprendemos a caminhar juntos vencendo nossas difiucladades.
Ninguém caminha sozinho, todos nós formamos um só Corpo e se este Corpo se alegra
todos nos alegramos, mas se ele sofre todos nós sofremos.
Ser Igreja é muito mais que ficarmos sentados durante uma hora por semana quando
vamos à santa missa. Ir à missa é muito importante, mas não podemos parar por aí,
precisamos ir além. Não podemos ficar de braços cruzados. Neste sentido, nossa
comunidade tem descoberto muitas coisas belas e que, sem dúvida, promovem a nossa
santificação. Sabemos de nossos sofrimentos e dificuldades, mas confiamos na presença
do Senhor que não nos deixa desistir. Ele é nosso guia e nosso pastor. Seguimos a Sua
voz e queremos ser obedientes.
Para melhor servir a Igreja, criamos o CPP – Conselho de Pastoral Paroquial. Neste
conselho, vamos discurtir juntos assuntos referentes à nossa comunidade. Vamos
caminhar juntos, nos deixando guiar pelo espírito de comunhão e fraternidade. Ningúem
pode se sentir excluído, ninguém pode se sentir fora. Todos tem algo para oferecer e
também para receber. Se caminharmos juntos não ficará pesado para ninguém porque
várias mãos sustentam mais do que apenas duas.
O CPP é um conselho consultivo onde algumas pessoas trarão as necessidades da
comunidade para reflexão e os membros terão a missão de incentivar a comunidade em
tudo aquilo que ela se propôr a realizar. Não existe esse negócio de “pessoas que mandam
na igreja”. Jamais. Existem pessoas que tem o mesmo desejo de construir o Reino de
Deus no meio de nós. Você sempre terá voz e vez. O CPP é para isso! Para dar voz a
você! Então, não fique calado e participe mais de sua comunidade.
Contamos com sua ajuda.

