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Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro de 2015, que
acontecem de 1 a 8 de outubro, bem como este subsídio
Hora da Vida, terão por tema: “O Evangelho da vida: anunciar,
celebrar e servir”. Este tema é retirado de um trecho da Encíclica
Evangelium vitae, de São João Paulo II, que neste ano completa
20 anos de sua publicação. É, de fato, um momento singular para
celebrar o Evangelho da Vida, que a Igreja, povo de Deus e corpo
de Cristo no mundo, continua anunciando com coragem e espírito
profético e servindo com humildade, doação e amor.
O subsídio Hora da Vida, para contribuir com a organização
e a celebração da Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro,
bem como com outros momentos durante este ano, traz 7 roteiros
de encontro, todos com temas retirados da Encíclica Evangelium
vitae, mas também iluminados por palavras do Papa Francisco.
O subsídio Hora da Vida matém uma relação com a Campanha
da Fraternidade, a fim de dar continuidade à reflexão proposta por
esta. A oração da Campanha deste ano é retomada ao início de
cada encontro. Além disso, um trecho do texto base da Campanha,
que trata do papel da família na sociedade, é retomado, para se
manter a perspectiva sinodal do mês de outubro.
Uma celebração do Terço pela Vida, uma proposta de
celebração para o Dia do Nascituro e outra para a Vigília pela Vida
Nascente, realizada nas vésperas do 1º Domingo do Advento,
fecham o subsídio.
Em profunda sintonia com o mês missionário e pedindo a
intercessão de Nossa Senhora Aparecida, cuja novena se celebra
durantes esses dias de outubro, que o Evangelho da vida seja
anunciado, celebrado e servido!
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