(Jo 20,21)
PALAVRA DE VIDA

Uma
experiência de
Vida Nova
e de Paz

Experiências
pelo Mundo:

Jesus Ressuscitado nos
propõe fazer junto com Ele
uma experiência de vida
nova e de paz, para
podermos depois partilhá-la
com os outros.

Ele nos envia para
testemunhar o nosso
encontro com Ele, “sair”
de nós mesmos, das
nossas seguranças frágeis
e das nossas fronteiras,
estender no tempo e no
espaço a mesma missão
recebida do Pai: anunciar
que Deus é Amor.

V
endo nos jornais apenas
notícias negativas, nos veio a
ideia de lançar um desafio a
todos os meios de
comunicação da nossa
região:
UM DIA DEDICADO A
NOTÍCIAS POSITIVAS, PARA
MOSTRAR NAS PRIMEIRAS
PÁGINAS, TODA A BELEZA
QUE EXISTE.

«HOJE NÃO BASTAM
MAIS AS PALAVRAS.
O anúncio do Evangelho será
eficaz se for apoiado num
testemunho de vida como o
dos primeiros cristãos, que
podiam dizer: “Isso que vimos
e ouvimos, nós vos
anunciamos...”1 ; será eficaz
se for possível dizer de nós,
como se dizia deles: “Vede
como se amam, e estão
prontos da dar a vida uns
pelos outros”2;

será eficaz se concretizarmos
o amor, doando, respondendo
a quem se encontra em
necessidade, e se soubermos
dar alimento, roupa, moradia
a quem não tem, amizade a
quem se encontra sozinho ou
desesperado, apoio a quem
está passando por momentos
difíceis.

Em Ação
CORTE E DOBRE

“A paz esteja convosco.
Como o Pai me enviou,
também eu vos envio.”

Coloquemos
em Luz o
Positivo

Vivendo assim,
testemunharemos no mundo o
fascínio de Jesus e, tornando-nos
“outros Cristo”, a sua obra
continuará, inclusive por meio
desse contributo.3
Chiara Lubich
1 Cf. 1 Jo 1,1.
2 Tertuliano, Apologético, 39,7.
3 C. Lubich, Palavra de Vida 5/2005

Com uma carta assinada por 376 alunos e professores de duas
escolas, explicamos que dar espaço às notícias positivas faz com
que as pessoas tenham esperança num mundo melhor e
estimula a vontade de trabalhar com otimismo para o bem de
todos. Vários jornais nos dedicaram um amplo espaço.
“POR UM DIA – ESCREVEU UMA JORNALISTA – SERÁ
NOTICIADO QUANTOS MILHARES DE PESSOAS SORRIRAM,
CONQUISTARAM UM OBJETIVO OU AJUDARAM ALGUÉM A
VIVER”. E UM OUTRO “AS NOTÍCIAS POSITIVAS INICIAM DE
PESSOAS COMO VOCÊS QUE ACREDITAM QUE O BEM VENCE
SEMPRE, MESMO QUE NÃO FAÇA BARULHO”.
Um diretor nos convidou a ler o seu jornal e a enviar comentários
e observações. A cada ano o seu jornal dedicará um “dia da
imprensa” para as nossas propostas. (M. C., A., A., P. – Suíça)

A Revista «Teens» deseja ter
um olhar sobre o mundo com
o objetivo de comunicar as
“boas notícias” realizadas
com e pelos adolescentes em
todo o mundo.
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