Ele quer imprimir em você e em todos os homens que
não conviveram com Ele a convicção de que possuem a
mesma realidade dos Apóstolos.
Jesus quer lhe dizer que você não se encontra em
desvantagem com relação àqueles que o viram. De fato,
você tem a fé, que é, por assim dizer, o novo modo de
“ver” Jesus.

Onde continuar a encontra-lo?

Vi que muitas situações ao meu redor mudaram e que muitas
pessoas, por sua vez, se mostraram mais abertas com relação não só
a mim, mas também aos outros. Recebi de meu pai uma mensagem
pessoal, a ser aberta só após a sua morte, na qual estava escrita
apenas uma frase: “A minha noite não conhece escuridão”
É essa a minha experiência do dia a dia:
toda vez que me decido a amar e a servir
quem está ao meu lado, não encontro mais
trevas e consigo experimentar o amor que
Deus tem para comigo».

Pela fé você pode encontrar-se com Ele,
compreendê-lo profundamente, encontrá-lo no mais
íntimo do seu coração. Pela fé você pode descobri-lo
entre dois ou mais irmãos unidos no Seu nome, ou
na Igreja que lhe dá continuidade.

O que é a fé pra você?
Essas palavras de Jesus constituem ainda, para você, um
apelo no sentido de reavivar a sua fé, de não esperar
apoios ou determinados sinais para progredir na sua
vida espiritual, de não duvidar da presença de Cristo na
sua vida e na história, mesmo quando Ele pode lhe
parecer distante.

Você já duvidou do Seu Amor?
Ele quer que você acredite no Seu amor, ainda que
você se encontre em situações difíceis, ou se sinta
oprimido por circunstâncias absurdas».
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Qual é o ensinamento que Jesus
quer lhe dar agora com estas palavras?
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"Bem-aventurados os que não viram,
e creram" (Jo 20,29)

Palavra de Vida
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«Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, …
não acreditarei». Estas são as palavras de Tomé,
que estava ausente quando Jesus aparece aos
outros Apóstolos.
Tomé representa todas as gerações que sucederam
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que se encontram nas condições
de acreditar sem poder ver.

