Vivemos assim…
Surpresos e
muito felizes
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Era domingo, e assim
que me acordei pedi a
Jesus para que me
iluminasse a permanecer
no amor, durante todo
aquele dia. Quando
percebi que os meus pais
tinham ido a missa e que
não tinha ninguém em
casa, tive a ideia de
limpar e arrumar a casa.
Procurei fazer isso com
cuidado em todos os
detalhes, inclusive
colocando flores na
mesinha da sala.

«Amarás o teu próximo
como a ti mesmo» (Mc 12, 31)
Acho que é muito difícil colocar isso
em prática.
Quando Jesus disse essa frase?
Respondendo à pergunta de um escriba
– um estudioso da Bíblia – que lhe
perguntou qual era o maior
mandamento.
E o que Jesus respondeu?

NO LUGAR

Que toda a Lei de Deus e todos os seus
mandamentos podem ser resumidos em
amar a Deus e amar o próximo como a
nós mesmos.
Mas este mandamento é muito
comprometedor…
Claro, pode parecer difícil, mas como
você gostaria de ser amado?

Terminei rápido e ainda sobrou um pouco de tempo,
então comecei a preparar o café da manhã, arrumando
bem a mesa. Voltando para casa meus pais ficaram
surpresos e muito felizes por aquilo que encontraram.
Naquele domingo tomamos café com muita alegria,
como nunca tinha acontecido, conversando sobre
muitas coisas e pude contar para eles todas as
experiências que tinha feito naquela semana.
Aquele pequeno ato de amor
tornou o nosso domingo um dia maravilhoso!
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Você gostaria de encontrar alguém
disposto a dedicar o seu tempo para lhe
escutar, para lhe ajudar nas tarefas
escolares, para jogar com você?
Claro, mas são poucos os que fazem
isso!
Talvez o outro também tenha
exigências parecidas. Devemos saber
intuí-las, estando atentos, escutando,
colocando-se no lugar dele.
Mas esta é a “Regra de ouro”!
Sim, se todos a vivêssemos acabariam
todas as guerras, não existiriam mais
pessoas más, e a fraternidade universal
não seria mais um sonho e sim
realidade.

Colorir um tênis,
cada vez que procurar
ajudar alguém…

