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"A multidão dos
que tinham abraçado
a fé tinha
um só coração
e uma só alma.
Ninguém chamava
seu ao que lhe
pertencia,
mas entre eles
tudo era comum"

Como viveremos esta
Palavra de Vida?
Essa sublinha a comunhão e
a unidade, tão recomendadas
por Jesus. Para as podermos
realizar, Ele deu-nos o seu
Espírito.
Procura e lê no Cap 2 dos Actos dos
Apóstolos como era a vida da
primeira comunidade cristã

(At 4,32).

em destaque...
O maior obstáculo à
unidade é o nosso
individualismo e o apego
às nossas ideias, aos
pontos de vista e gostos
pessoais.
É com o nosso egoísmo
que se constroem as
barreiras com que nos
isolamos e excluímos
aqueles que são
diferentes de nós.
E tu, o que dizes?...

Procuraremos
escutar a voz do
Espírito Santo e
crescer na
comunhão a todos
os níveis.
Antes de mais,
vencendo as
sementes de
divisão que
trazemos dentro
de nós.

Seria, por exemplo, um
contra-senso
querermos estar unidos
a Jesus e, ao mesmo
tempo, estarmos
divididos entre nós,
indo cada um por sua
conta, julgando-nos ou
até excluindo-nos uns
aos outros.
É preciso, portanto,
uma renovada
conversão a Deus que
nos quer unidos.

AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS DE TODO O MUNDO

CRESCER
NA COMUNHÃO
ENTRE TODOS

PALAVRA DE VIDA

De um comentário de Chiara Lubich - Adaptação elaborada pelos Centros Gen3

Como aconteceu a:
Elisabeth – Camarões
Há algum tempo eu e as minhas quatro irmãs
ficámos sozinhas em casa, dado que a nossa
mãe teve de ir a uma outra cidade.
Antes de partir ela preparou comida e
recomendou-nos que não a desperdiçássemos,
de forma que desse até ao seu regresso.
No primeiro dia bateu à porta uma senhora.
Algumas das minhas irmãs queriam mandá-la
embora, mas eu convidei-a e partilhamos o
almoço com ela.
No último dia antes da minha mãe chegar dei-me
conta que as refeições tinham acabado e que não
havia mais nada para comer. Foi nessa altura que
bateram à porta: era a senhora do primeiro dia, e
o que lhe poderíamos dar? Mas ela disse que não
ia poder ficar para o almoço: desta vez vinha
para nos trazer comida.
Não podem imaginar como aumentou a minha
alegria quando a mãe regressou. Ao saber do
sucedido desaprovou as minhas irmãs: “Se não
partilharem não são minhas filhas!”. As minhas
irmãs pediram desculpa e reconheceram que
tinham aprendido a lição.

Joga&Aprende
O que é que os discípulos de Jesus
tinham em comum?
Há algum pensamento que te passe
pela mente após ter lido esta
experiência?
Qual é a acção de solidariedade que
podemos fazer este mês?

