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Cada corte, cada poda,
cada não ao nosso eu
egoísta é fonte de nova
luz, de paz, de alegria,
de amor, de liberdade
interior; é porta aberta
ao Espírito.
Quais são os dons
do Espírito Santo?

“Todos aqueles
que se deixam
conduzir pelo
espírito de
Deus são filhos
de Deus"
(Rm 8,14)

em profundidade...
Sabemos que o
Espírito Santo só
poderá agir se
correspondermos.
São Paulo, ao escrever
essa frase, pensava
sobretudo naquele dever
dos seguidores de Cristo
que é justamente
renegar-se a si mesmo,
lutar contra o egoísmo
nas suas mais
variadas formas.

Hei, vamos nos lançar
com garra a viver
esta Palavra di Vida.
Antes de tudo, conscientizando-nos
cada vez mais da presença do Espírito
Santo em nós. Carregamos em nosso
íntimo um tesouro imenso, mas não
nos damos suficientemente conta
disso. Possuímos uma riqueza
extraordinária, que geralmente não
utilizamos.
Além disso, para que possamos ouvir
e seguir a voz do Espírito Santo,
devemos dizer não a tudo o que é
contrário à vontade de Deus e sim a
tudo aquilo que é sua vontade: não
às tentações, cortando sem hesitar o
que elas sugerem; sim às tarefas que
Deus nos confiou; sim ao amor para
com todos os próximos; sim às
provações e dificuldades que
encontramos…

Como aconteçeu com:
Jorge – Venezuela
Protestar sim, mas com inteligência!
Um dia, no final das aulas,
me apercebi que os meus colegas
estavam organizando uma manifestação
de protesto e tinham a intenção de usar a
violência incendiando carros e jogando
pedras. Logo pensei que aquele
comportamento não estava em sintonia
com o meu estilo de vida.
Então propus aos meus colegas de
escrever uma carta à direção da escola;
assim poderíamos reivindicar, de outra
forma, as mesmas coisas que eles
pensavam obter usando a violência.
Com alguns deles escrevemos a carta e a
entregamos ao diretor.
No final eu estava feliz por ter preferido,
ao invés da violência,
a vontade de Deus.

Jogue&Aprenda
Se deixarmos
o Espírito Santo,
que habita em
nossos corações,
mais livre,
Ele poderá nos
conceder seus
dons com mais
abundância
e nos guiar nos
caminhos da
vida.

Quantas vezes queremos mais tempo!
Queremos ganhar um pouco mais de tempo?
Façamos um cálculo!
Durante o dia, em média, cada um de nós
permanece diante da TV o da internet:
……. horas.
Multipliquemos esse número por 365 = .........
Depois dividamos por 24 e o resultado é: …….;
Esses dias ( de 24 horas ) estão à nossa
disposição: por que não usá-los para
multiplicar um pouco a alegria ao nosso
redor?
Reencontraremos em nós
uma alegria ainda maior.

