A CARIDADE
ALÉM DOS LIMITES!
“Estava preso e você veio me visitar”

“Com o nosso grupo, decidimos ir
visitar os presos da nossa cidade.
Sabíamos que não era fácil conseguir a
permissão, mas tentamos do mesmo
jeito.
Assim que o guarda nos viu, disse: “Não
é muito fácil consentir a entrada no
presido de jovens na idade de vocês;
mas, desde que ouvi o programa de
vocês pelo rádio, fiquei esperando que
viessem. Vocês são uma exceção!”.
E assim nos apresentamos com
experiências e canções para uma
dezena de guardas e uma centena de
prisioneiros.
No final, em nome de todos, um deles
nos agradeceu e pediu que a nossa
amizade não acabasse naquele dia.
Naquela mesma tarde, um jornalista foi
nos entrevistar para escrever um artigo
no jornal local mais difundido.
Experimentamos que, com Jesus entre
nós, tudo é possível!”

SABER ESTAR
NA ESCUTA

disseram

nos escreveram

AS OBRAS DE MISERICÓRDIA COLOCAM O CORAÇÃO EM AÇÃO

Na nossa sociedade existem muitos
marginalizados, pessoas que são excluídas
dela; mesmo assim, ainda se fala muito de
igualdade entre todos os homens.
Mas, quem realmente ama e é amigo
sincero dos pobres, dos pecadores
arrependidos, dos desgraçados, como se
eles fossem simpáticos, elegantes, sem
culpas e bem-sucedidos, iguais a todos os
outros?
E quem se esquece das culpas e perdoa
as ofensas recebidas?
Os santos, eles sim, se comportaram
assim! Mas porque aprenderam o
ensinamento de Jesus e, indo contra a
corrente, se colocaram entre os imigrantes
para compartilhar das terríveis dificuldades
que eles sofrem.
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Pode recortar e inserir no teu diário escolar ou pendurar num lugar bem visível…

Pode ser que, algumas vezes, somos nós que permanecemos ‘prisioneiros’ de nós
mesmos e ‘fechamos os outros do lado de fora’ das nossas atenções.

Vamos colorir toda vez que conseguirmos abrir o nosso coração
e levar a luz da caridade a todos aqueles que necessitarem.

