PONTOS FORMES que pe. Marmugi nos deixou como herança.
1. SERIEDADE E RESPEITO.
Todo trabalho deve ser tomado a sério. Primeiramente o da evangelização
Deve haver respeito:
para com as pessoas, sua dignidade e liberdade
para com os tempos de assimilação, de amadurecimento, de resposta
2. COMPROMISSO ASSUMIDO
na totalidade, sem descontos
na fidelidade, até o fim (ele também foi fiel a Cristo e à sua gente)
3. O QUE CULTIVAR A APRECIAR NO HOMEM
laboriosidade
parsimónia: prever, providenciar, poupar
educação dos filhos: desde bebés, crianças, jovens; o valor da família e o suporte da
comunidade
escola e aproveitamento
valor do estudo, não tanto do diploma
valor do trabalho: o estudo serve para poder trabalhar melhor (servir melhor)
4. JESUS CRISTO
É a Palavra, a última, que Deus nos enviou, feita homem, superior a todas as palavras dos
homens:
acolhido: em nossa vida concreta, em nossa casa…
escutado: obedecer a ele mais do que aos homens
testemunhado: através da mudança de vida, que todos vêem
anunciado: criar ocasiões e caminhos para o anúncio… através de tudo
5. A IGREJA
Apostólica: genuína, fiel à sua identidade
Local
participada: é daqui porque aqui deitou raízes, em nós e no nossso meio ambiente; é
“nossa”
inculturada: língua local na catequese, na oração e na liturgia
catequese contínua para aprofundar e reexprimir a fé
ajuda à tabanca para que caminhe para frente
Anunciadora, missionária: sinal significativo no nosso meio ambiente, na nossa cultura; o
Evangelho traduzido na nossa vida de cada dia, que todos podem ler e compreender.
Fraterna: em que o relacionamento é feito na clareza e na caridade, onde os cristãos se
ajudam uns aos outros nas dificuldades que enfrentam
6. A FÉ
Recebida da mão de Deus que nos chamou, continuamente implorada
Esclarecida através da escuta da Palavra na catequese que nunca para
Cultivada e exercida na fidelidade a Cristo, à Igreja, custe o que custar
Forte: que não se deixa condicionar por pressões de qualquer tipo

