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COLOMBE (Costa do Marfim)

“Todas as vezes que fizestes isso
a um destes mais pequeninos,
que são meus irmãos,
foi a mim que o fizestes!”

QUANDO DOAMOS, RECEBEMOS
Quando ajudo a mãe na limpeza da casa, eu
ajudo a Jesus. Quando consolo a quem está
na aflição ou perdoo a quem me feriu, estou
me relacionando com Jesus. E toda vez
experimentamos o fruto: não somente
daremos alegria ao outro, mas nós mesmos
sentiremos uma alegria ainda maior.
Quando doamos, recebemos. Sentimos
uma plenitude interior, sentimo-nos
felizes porque, mesmo sem sabê-lo,
encontramos Jesus.

AMOR SEM DISCRIMINAÇÃO
«Se Cristo, de algum modo, estava
presente em todos, não podíamos fazer
discriminações nem ter preferências».

Recorte e dobre

«Desmoronaram todos os esquemas
intelectuais que classificam as pessoas:
compatriota ou estrangeiro, ancião ou
jovem, bonito ou feio, antipático ou
simpático, rico ou pobre».

O IRMÃO: O CAMINO PARA DEUS
«Jesus está em cada pessoa,
Jesus é cada pessoa. Realmente cada
irmão é “outro Jesus”».

«Vivendo assim, percebemos logo que
o próximo era para nós o caminho para
chegar a Deus. Ou melhor, o irmão era
semelhante a um arco debaixo do qual
precisaríamos passar a fim de encontrar
Deus».

Estava caminhando pela rua com uma
amiga quando encontramos uma
senhora que carregava um monte de
coisas: um cesto na cabeça, algumas
sacolas nas mãos e uma criança nas
costas.

Também conosco aconteceu uma experiência semelhante?

Ninguém está excluído. Se uma pessoa
idosa e doente é Jesus, como é possível
não providenciar para ela o devido alívio?
Quando eu ensino a língua a uma criança
imigrada, eu estou ensinando a Jesus.

A ALEGRIA DO DOM

Pensei que aquela criança deveria
estar com fome e a mãe não poderia
dar-lhe de mamar porque tinha que
carregar todas aquelas coisas. Me
ofereci para ajudá-la e ela ficou muito
contente.
Minha amiga me perguntou porque eu
a estava ajudando; ela estava
pensando que eu a conhecesse…
Respondi que não a conhecia, mas
que fazia por Jesus.
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