Dia Diocesano da Família 2021
Mensagem do Senhor D. Manuel Linda, Bispo do Porto

Caros casais
que celebrais neste ano 2021 uma data jubilar do vosso matrimónio,
ou os 10 anos, ou os 25, bodas de prata, ou 50, bodas de ouro, ou porventura até outra data muito
significativa:
Permiti que me associe ao vosso júbilo, ao vosso enorme contentamento, enviando um
cumprimento muito, muito afetuoso.
Neste ano de 21 já temos mais possibilidades do que tínhamos no ano passado. Damos graças a
Deus porque a pandemia parece estar a passar.
Não obstante, a prudência ainda nos indica que será melhor não fazer uma única celebração a
nível diocesano e reportar às vigararias a possibilidade de celebrar localmente as vossas bodas
jubilares.
Envio esta mensagem para dar significado diocesano a algo que a mim me diz tanto.
A nossa pastoral da família programou esta celebração à base de três tópicos: redescobrir o dom,
avaliá-lo e celebrá-lo.
Redescobrir o dom! Vós sois um dom! Começais por ser um dom para cada um daqueles que
compõem o matrimónio, marido para a esposa a esposa para o marido, mas também na relação
com os filhos, que Deus vos deu a possibilidade de gerar, e a sua forma de os inserir no mundo e
educação. Tudo o que fizeram e estão a fazer por eles e porventura até já por seus netos. Isto é
um dom extraordinário! Redescobri-o, valorizai-o, cultivai-o!
Depois, fazei também uma avaliação: estais a dar tudo o que é possível para a Igreja e para o
mundo? Certamente dais muito, mas mesmo assim esta pergunta tem sempre cabimento.
E porque graças a Deus dais muito, então há motivos para uma celebração festiva. Vivei em júbilo.
Vivei festivamente este dado que é tão importante e que para nós conta tanto, como testemunho
para este mundo, que muitas vezes não acredita no valor da fidelidade e no valor do matrimónio
como expressão de uma forte alegria e contentamento.
Eu evoco de Deus a bênção para a vossa vida matrimonial, para que seja sempre um mar de rosas,
embora toda a rosa porventura às vezes também tenha o seu espinho.
Rezo a Deus por vós! Tenho aqui junto de mim a figura maternal de Nossa Senhora com o seu
Menino. Pois a ela invoco a proteção para as vossas famílias, e peço também que rezem por mim.
Parabéns! Parabéns!
Deus vos ajude a manter vivo o vosso matrimónio durante muitos e muitos anos. Um matrimónio
feliz! Deus vos ajude!

+ Manuel, Bispo do Porto

