Queridos e queridas Gen4,

Centro gen4

Estamos enviando essa cartinha a vocês porque vai acontecer uma
coisa muito linda e importante:
Seis anos se passaram depois que Chiara foi para o céu, e no lugar
dela, foi eleita Emmaus como presidente do nosso grande Movimento.
Elegemos também Giancarlo como co-presidente e outras pessoas
como colaboradores.

e assim, com Jesus no meio, levamos pra frente
o nosso Movimento no mundo.
Vocês conhecem a casa onde viveu
Chiara? Pertinho dali tem uma outra casa,
bem grande, onde trabalha Emmaus e

muitos outros que querem
levar o amor de Jesus
a todos.

Adivinhem quantos
somos no mundo?
Quando estamos
todos juntos, gen1, gen2, gen3,
gen4, gen5 somos mais de 160.000!
A cada 6 anos tem uma nova eleição e a nossa imensa familia di Chiara, em todo o mundo, se
encontra em uma grande ¨Assembleia¨.
Claro que nem todos podem vir porque somos muitos, mas alguns representantes virão da Austrália,
da Índia, do Brasil e de tantos outros países! Seremos 400, todos reunidos, e será Jesus no meio que
nos mostrará quem devemos eleger e como construir um mondo mais bonito e unido.

E vocês Gen4, o que podem fazer? Antes de tudo rezar coNOSCO para que
Jesus fale forte no corac,ão de todos.
Vocês podem mandar por exemplo um desenho, uma cartinha, uma poesia, uma foto
ou escrever um ato de amor, para fazer esta assembleia mais linda ainda. Vocês
gostariam de nos ajudar a responder algumas perguntas?
Como você gostaria que fosse o mundo, para que se tornasse ainda mais bonito?
O que os gen4 gostariam de fazer pelo mundo unido?
O que você gostaria de dizer à nova presidente e a todos aqueles que trabalham com ela?
Uma coisa importante para fazer desde já, amar muito, muito para difundir o fogo do
amor no mundo inteiro!

Temos certeza que são os atos de amor que mudarão o mundo e o farão muito mais
bonito. Portanto a participação de vocês é muito importante!
Então mãos a obra! Esperamos a ajuda de vocês até maio de
2014 e mandamos um grande abraço com muito carinho!
As e os amigos de vocês do Centro Gen4,
P.S. Se vocês querem nos conhecer, podem entrar no site http://gen4.focolare.org/
E para mandar a suas cartinhas: gen4f@focolare.org o tambièn a gen4m@focolare.org .

