Viver
Para os
Outros
Ao relembrar as últimas horas
passadas com Jesus antes de Sua
morte, o evangelista João coloca
no centro o episódio do lava-pés.

No Oriente antigo, o lava-pés
era um sinal de boas-vindas
ao hóspede, que tinha
chegado por estradas
poeirentas. Normalmente
esse serviço era feito por um
empregado.
É UM CONVITE CLARO E
SIMPLES; TODOS NÓS
PODEMOS COMPREENDÊ-LO E
COLOCÁ-LO EM PRÁTICA NA
HORA, EM QUALQUER
SITUAÇÃO, EM QUALQUER
CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL.

Tal como Jesus: começar
amando concretamente; e
depois, acompanhar o gesto
com palavras de esperança e de
amizade.

Assim nos diz Chiara Lubich:

z

IMITAR JESUS SIGNIFICA
COMPREENDER QUE
NÓS CRISTÃOS TEMOS
SENTIDO SE VIVERMOS
“PARA” OS OUTROS, SE
CONCEBERMOS A NOSSA
EXISTÊNCIA COMO UM
SERVIÇO AOS IRMÃOS,
SE BASEARMOS A NOSSA
VIDA SOBRE ESTES
FUNDAMENTOS.

Mesmo diante de situações
complexas, trágicas, que
escapam de nossas mãos,
existe algo que podemos e
devemos fazer para contribuir
ao “bem”:
AMAR CONCRETAMENTE,
SEM ESPERAR
RECOMPENSAS, COM
GENEROSIDADE E
RESPONSABILIDADE.

Um dos amigos ingeriu bebida
alcóolica além da conta. No
final passou mal e foi preciso
socorrê-lo.

Como
poderemos
viver esta
Palavra?

«A imitação que Jesus
nos pede não consiste
em repetir
maquinalmente o seu
gesto, embora devamos
conservá-lo sempre
diante de nós como um
luminoso e inigualável
exemplo.

Então teremos realizado
aquilo que Jesus mais
valoriza. Teremos
atingido o âmago do
Evangelho. Seremos
realmente felizes”1.

Logo me ofereci para ajudálo a limpar-se e dei a minha
camiseta para que pudesse
trocar. Com paciência,
procurei limpar onde estava
sujo.

Expe
riências
Pelo
Mundo:

Itália

“Se eu, o Senhor e Mestre,
vos lavei os pés, também
vós deveis lavar os pés uns
aos outros.” (Jo 13,14)
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Como cristãos, recebemos a
revelação do Amor de Deus
através da vida e das palavras
de Jesus , temos então uma
«dívida» para com os outros:
IMITAR JESUS ACOLHENDO
E SERVINDO OS IRMÃOS, PARA
SE TORNAREM, POR SUA VEZ,
ANUNCIADORES DO AMOR.

No final do ano, fui com
alguns amigos para uma festa
na casa de um deles.
Foi uma noitada bem animada,
com jogos, filme, jantar.
Ao final, nos demos conta que
a casa estava bem bagunçada.
Olhando ao meu redor e vendo
os meus amigos numa total
indiferença, entendi que
nenhum deles iria começar a
organizar a casa, então eu
mesmo comecei a limpar.

Enquanto eu estava com o
rodo e o pano para limpar o
chão, um outro amigo chegou
para mim e me olhou
dizendo: «Porque você faz
isso? Porque se importa,
alguém depois vai limpar!»

A minha resposta foi rápida e
precisa. Disse que fazia aquilo
porquê sou um cristão e
procuro demonstrar sempre.
Naquele momento, com
aquelas pessoas, em que 90%
dos meus amigos declaram
abertamente que não
acreditam em Deus, me senti
melhor, em paz comigo
mesmo, e no coração sentia
uma grande felicidade devido
ao fato de ter podido
testemunhar a minha vida de
cristão, o ter escolhido Deus
como Amor na minha vida.
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