
O apóstolo Paulo fez, também ele, 
o perseguidor dos cristãos, uma 
experiência:  
Encontrou no seu caminho, e de 
maneita totalmente inesperada, o 
amor gratuito de Deus, que depois 
o convidou para ser o PORTADOR 
DE PAZ, em Seu nome. 

Também nós, apesar dos erros  
que nos desmoralizam, podemos 
permitir que a misericórdia de 
Deus – um amor exagerado! – 
cure o nosso coração e nos torne 
livres de partilhar este tesouro 
com os outros.  

“Reconciliai-vos  
com Deus”  

«Deus está próximo com o seu amor a 
todos e ama apaixonadamente cada um 
de nós. 
Todo o nosso comportamento deveria 
fazer com que esta verdade que 
anunciamos se tornasse credível».  

(2 Cor 5,20)  

«Amando-nos como Jesus amou, 
sem limites nem preconceitos,  
mas abertos a descobrir e 
apreciar os valores positivos do 
nosso próximo». 

Ver 

o positivo 

Como? 

Convido-te a ler a 
experiência de Glória. 

“Chegou-nos a notícia de que uma aldeia tinha 
sido queimada e que muitas pessoas tinham 
ficado sem nada.  

Com os meus amigos iniciámos uma recolha de 
coisas úteis: roupas, alimentos...; depois 
partimos e, após oito horas de viagem, 
encontrámos as pessoas na maior desolação.  

Escutámos as suas histórias, enxugámos as 
lágrimas, abraçámos, confortámos...  

Uma família confidencia-nos: “A nossa menina 
estava dentro de casa que foi queimada. Foi 
como se tivéssemos morrido com ela. Agora, no 
vosso amor, encontrámos a força para perdoar 
aos homens que fizeram tudo isto!”. 

«Vivendo assim,  
enriqueremos os nossos dias 
com gestos de amizade e de 

reconciliação» 

Quais os meus melhores 
gestos de amizade e de 

perdão? 

experiência 

Adaptado pelo Centro Gen3, com a colaboração de Liner (15 anni ) da Costa Rica 

É possível viver a nossa  
vida, praticando gestos  

de amizade e de perdão? 

Em muitas partes do planeta, há 
guerras sanguinárias que parecem 
não ter fim e que envolvem 
famílias, tribos e povos.  
Glória, de vinte anos, conta:  

Chiara Lubich  
dá-nos uma sugestão: 

Como poderemos dar o nosso  
contributo para o PROJETO  

DE PAZ que Deus tem  
sobre toda a humanidade  

e sobre toda a criação? 


