Vivemos assim…
Se restabeleceu
uma ponte

Faz alguns anos que meu
pai foi embora de casa.
Minha mãe e minha irmã
não querem mais saber
dele.
Esta situação foi muito
difícil pra mim e o apoio
dos meus amigos do
movimento juvenil pela
unidade foi o meu porto
seguro.
Pouco a pouco me veio a
ideia de rever o meu pai.
Falando sobre isso com
meus amigos encontrei a
força e os meios para
conseguir.

«Tende coragem!
Eu venci o mundo» (Jo 16, 33)
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Com essas palavras concluem-se
os discursos de despedida
dirigidos por Jesus aos discípulos
na sua última ceia, antes de
morrer.
Mas se o condenaram a morte
parece mais um perdedor que
um vencedor. Então, o que quer
dizer ele venceu o mundo?
Jesus venceu o mundo porque
ressuscitou. Mas antes disso ainda,
a sua vitória consistiu no ato de
amar com aquele amor maior, de
dar a vida por nós.
Nem sempre eu venço, por isso
às vezes me decepciono e me sinto só,
como posso superar esta situação?

Não sabia como ele reagiria e nem menos como eu
reagiria, porque já fazia seis anos que ele não dava
notícias.
Viajei 900 Km para ir encontrá-lo.
Estando diante dele me encontrei sem palavras,
mas não tinha rancor no meu coração,
só o desejo de querer bem a ele.
Agora se restabeleceu uma ponte entre nós dois
e dentro de mim sinto uma nova liberdade.
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Tenha certeza que também Jesus viveu
momentos difíceis, mas nos mostrou que
a sua vitória é a de quem enfrenta a dor
amando e perdoando.

Sim, mas isto não é fácil…
Certo, por isso toda vez que nos
encontramos em qualquer dificuldade,
devemos ter a certeza que Jesus está em
nós e entre nós.
Ele venceu o mundo e nós também
podemos ser vencedores se formos
capazes de amar apesar de toda
dificuldade.

Como enfrentei
as dificuldades hoje?

Per quanto dure e
difficili possano essere
le circostanze nelle
quali ci troviamo,
abbiamo la certezza
che esse sono già state
fatte
proprie
e
superate da Gesù.

