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É o Seu amor que nos irá
transformar e dar a força
para Lhe responder,
e a coragem para O seguir.

Como
responder–Lhe
concretamente?
Fazendo aquilo que Deus
quer de nós no momento
presente, o que traz sempre
uma graça especial.
O que temos a fazer durante
este mês: entregarmo-nos à
vontade de Deus com decisão;
doarmo-nos ao irmão ou irmã
que devemos amar, ao
trabalho, ao estudo à oração,
ao descanso, a uma atividade
que devemos realizar.

«Segue-me»
( Mt 9,9 )

em profundidade...
Jesus, ao longo dos séculos,
chamou homens e mulheres
de todos os povos e nações
para O seguirem.
E continua a fazê-lo ainda
hoje: passa na nossa vida,
encontra-nos em lugares
distintos, de modos
diferentes, e faz-nos sentir o
seu convite a segui-Lo.
Chama-nos a estar com Ele,
porque quer estabelecer
connosco um relacionamento
pessoal e, ao mesmo tempo,
convida-nos a colaborar com
Ele no grande projeto de
uma humanidade nova.

SENTIMOS ISSO NO
CORAÇÃO, ATRAVÉS DE
UMA INSPIRAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO,
OU ATRAVÉS DE
DETERMINADAS
CIRCUNSTÂNCIAS,
DE UM CONSELHO,
DE UMA SUGESTÃO DE UM
AMIGO...
Embora manifestando-se
dos modos mais variados,
é a mesma palavra que
ecoa:
«Segue-me».

Como aconteceu à:
Clarence – Austrália

E para cada um, Ele tem
um amor, um projeto de
vida, um chamamento
particular.

Devemos aprender a ouvir a
voz de Deus no fundo do
coração. Ele fala também
através da voz da
consciência, que nos diz o
que Deus quer de nós em
cada momento, prontos a
sacrificar tudo para o
realizar.
«FAZ COM QUE TE
AMEMOS EM CADA
MOMENTO
PRESENTE,
COM TODO O
CORAÇÃO,
TODA A ALMA
E TODAS AS
FORÇAS,
NAQUELA QUE É
A TUA VONTADE»

Este é o melhor método
para seguir Jesus.

AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS DE TODO O MUNDO
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AMAR-TE
EM CADA
MOMENTO

Ele não se importa com as
nossas fraquezas, os nossos
pecados, as nossas misérias.
Ele ama-nos e escolhe-nos tal
como somos.

Um dia, ao chegar da escola, tinha pouquíssimo
tempo para estudar. Estava muito cansada e, para
além dos TPCs, ainda tinha de fazer algumas tarefas
de casa.
Jantei, lavei a loiça e acabei de arrumar o que faltava.
Depois fui logo estudar, porque no dia seguinte tinha
de entregar um trabalho de História que contava para
a avaliação final e, por isso, queria ter uma boa nota.
Enquanto estava a estudar, a minha irmã mais nova
pediu-me que a ajudasse nos TPCs. Pediu-me umas
três vezes e eu respondi sempre que não. Depois
pensei que ajudá-la era uma ocasião para me doar e
para amar. Assim, deixei de me preocupar com o
meu trabalho de História e, durante 20 minutos,
estudei com ela. No final estava feliz de o ter feito.
Já eram 22:30 quando retomei o meu trabalho e
ainda me faltavam três páginas. Pedi então a Jesus
que me ajudasse a escrever um bom tema. Acabei o
trabalho em 15 minutos e fui dormir sem
preocupações. No dia seguinte entreguei o trabalho.
Para minha surpresa recebi a nota máxima e o
professor disse-me que nunca tinha conhecido
pessoas com ideias como as minhas. Fui à missa e
ofereci a minha nota a Jesus: eu tinha-O seguido
fazendo a Sua vontade e Ele tinha-me ajudado.

