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UM AMOR COMO… FONTE DA VERDADEIRA ALEGRIA
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O M AR C A- P ÁG I N A D E TE E N S
I Care se torna um marca-página que nos acompanha a viver a Palavra de Vida durante o mês
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Em mim a decisão era certa: direi não a esse convite!
Frequentava a paróquia, mas nunca tinha assumido
nenhum empenho concreto.
Continuava fazendo alguns coisas em casa, mas de
vez em quando me passava na mente aquela
proposta.
Encontrava muitas desculpas: é uma incumbência que
nunca tinha realizado; sou ainda muito novo;
encontrarão outro…
Mas na realidade não estava feliz. A um certo ponto
tive a impressão de ressoar em mim uma voz muito
forte: “Sou eu que te peço isso!”. Jesus, que eu estava
tentando conhecer mais profundamente, também
através da Palavra de Vida, me pedia para amá-lo
naquelas crianças.

Meus amigos de
acampamento me
esperavam na praia,
onde sempre vou com
minha família.
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Toca o telefone. É o
padre que me propõe
de animar um grupo de
adolescente, por todo
o mês.

UMAS FÉRIAS
EM QUE ME
LANCEI NO JOGO

PALAVRA DE VIDA

stava esperado
impacientemente o
período de férias,
depois de um ano
escolar muito árduo,
vivido com meus novos
colegas.

À noite, falei com meus pais sobre a proposta do
padre. Quando me perguntaram o que eu achava
disso, respondi com alegria que estaria no jogo e que
iria adiar o acampamento.

Tento ganhar tempo, e
digo que preciso ver o
programa com meus
pais.

Palavra da Escritura nos diz algo tão importante e
E ssa
vital. Para começar, ela nos diz que só existe uma fonte

«EM TI ESTÁ A FONTE DA VIDA»
(Sl 36,10)
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da vida: Deus. Dele, do seu amor criativo, nasce o
universo, e Ele o faz ser a casa do homem. É ele quem
nos dá a vida com todos os seus dons. Este é o primeiro
passo a ser dado: agradecer a Deus pelas maravilhas do
cosmo e pelo homem, única criatura capaz de dizer-lhe:
“Em ti está a fonte da vida.”

Do comentário de Chiara Lubich – Adaptação: Centro Gen 3

A
FONTE
DE
TODO BEM
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vezes aflora o pensamento: “Como seria bom viver no
À stempo
de Jesus!” Pois bem, o seu amor inventou um

modo de permanecer não apenas num pequeno rincão da
Palestina, mas em todos os pontos da terra:
Ele se faz presente na Eucaristia.
E ali podemos nos dessedentar para nutrir e renovar a nossa vida.

fonte onde podemos sorver a água viva da presença
O utra
de Deus é o irmão, a irmã. Todo próximo que passa ao
UM HINO DE
AGRADECIMENTO

SÃO MUITAS
AS FONTES
ONDE PODEMOS
ENCONTRÁ-LO

nosso lado, sobretudo o mais necessitado, quando nós
o amamos, não se pode considerar um nosso
beneficiado, mas um nosso benfeitor, porque nos doa
Deus. Uma fonte rica de água é também a presença de
Deus dentro de nós. Ele sempre nos fala, e cabe a nós
escutar a sua voz, que é a voz da consciência.

existe um momento privilegiado no qual podemos ter
M as
acesso à sua presença dentro de nós: é quando rezamos
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e procuramos aprofundar o nosso relacionamento direto
com Ele, que habita no fundo da nossa alma.
É como um profundo veio de água que não seca jamais,
que está sempre à nossa disposição e que pode saciar a nossa sede a cada momento.

