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EM DIRECÇÃO
A UMA DIVINA
AVENTURA

PALAVRA DE VIDA

P

8

E nós, como poderemos
realizar a Sua vontade?

É uma frase que nos faz
compreender a grande lição
que toda a vida de Jesus tinha Esta é uma das Palavras de Vida
em vista.
que coloca mais em evidência o
Ou seja, que o mais
aspecto CONTRA-A-CORRENTE
importante é cumprir
do Evangelho.

não a nossa, mas a
vontade do Pai;

Sermos capazes de dizer
«não» a nós mesmos, para
dizermos «sim» a Deus.

"Eis que venho
para fazer a Tua
vontade"
(Heb 10,9)

Vivemos na época da exaltação do
eu, da autonomia da pessoa,
da liberdade como fim em si
mesma, da auto-satisfação para
a realização do indivíduo,
do prazer visto como critério
para as próprias opções e
como segredo para a felicidade.
Mas já conhecemos as
consequências desastrosas
desta cultura.

em profundidade...

Esta Palavra ajuda-nos
a compreender melhor
a vida de Jesus e a perceber
o aspecto mais profundo
e o fio de ouro que liga
todas as etapas da sua
existência terrena:
a sua infância, a sua vida
privada, as tentações,
as opções que fez,
a sua actividade pública,
e até a morte na cruz.
Em cada instante e em todas
as situações, Jesus procurou
uma única coisa:
cumprir a vontade do Pai.

Escrevo uma experiência
minha sobre o fazer a
vontade de Deus…

O verdadeiro amor a Deus
não consiste em lindas
palavras, ideias ou
sentimentos, mas em viver
os seus mandamentos.

Esta cultura que é baseada na
satisfação da própria vontade,
opõe-se à cultura de Jesus,
completamente orientada para o
cumprimento da vontade de
Deus, com os efeitos
maravilhosos que Ele
nos garante.

Vamos procurar viver a
Palavra deste mês
preferindo, também
nós a vontade do Pai
tal como fez Jesus,
isto significa fazer com
que essa seja a norma
e a orientação de toda
a nossa vida.

… e vou enviá-la para:
jpu.online@gmail.com

