
“Porque, onde estiver o vosso 
tesouro, aí estará também o 

vosso coração”
(Lc 12,34).

Dar:
o Nosso Estilo

de Vida.

Eler quer-nos felizes,
com a alma livre de todos os 

apegos e de todas as 
preocupações, de modo a 

poder amá-Lo realmente com 
todo o coração, todo a mente 

e todas as forças.

Qual é o nosso 
“tesouro”, pelo qual 

estamos prontos a deixar 
tudo o resto?O “coração” é o que temos de 

mais íntimo, escondido, vital; 
o “tesouro” é aquilo que tem 

mais valor, que nos dá 
segurança para o presente e 

para o futuro.
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Artur da Argentina joga na estrada com os seus amigos 
quando chega o Pablito, uma criança pobre que pede 
esmola pelo caminho. “Posso jogar também eu?” –
pergunta. Todos olham para as suas roupas sujas e rotas 
e não querem jogar com ele! 
Também Artur fica a pensar… mas depois: “É um amigo 
meu – diz  - por isso eu jogo com ele!”, coloca-o na sua 
equipa e jogam juntos e felizes. 
Hoje é o aniversário do Artur! ‘Driiinn’ … 
Artur corre para abrir a porta. É o Pablito! 
“Toma – diz entregando-lhe um pacote – isto é para ti”. 
Sebastian abre e vê um lindo carrinho. 
“Comprei-o com o dinheiro que recolhi hoje pedindo 
esmola” - diz Pablito todo feliz. 

Experiências
do Mundo:

Numa pequena aldeia do Congo, 
todas as manhãs, Mabe espera pelo 
Lionel para o acompanhar à escola: 
Lionel é pequeno e a estrada é longa 
e passa através da floresta. Mas, 
esta manhã Lionel foi com os seus 
amigos. Depois das aulas Mabe 
passa pela casa de Lionel e encontra-
o a chorar, sem sapatos: um menino 
roubou-lhos. A mãe ralha dizendo: 
“Amanhã, sem sapatos, não podes ir 
à escola!”. Mabe corre até casa, 
pega num par de sapatos seus e de 
acordo com a sua mãe, vai até ao 
sapateiro que lhes dá um arranjo e 
engraxa-os bem. Mabe feliz leva-os 
ao Lionel. No dia seguinte, vão 
juntos para a escola.
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«Porque é que Jesus insiste 
tanto no desapego dos bens, 
até fazer disso uma condição 
indispensável para O poder 

seguir? 

O modo mais simples de 
«renunciar» 

é «dar».

O “coração” é também o cofre 
dos nossos valores, a raíz das 

nossas escolhas concretas; 
é o lugar secreto onde se 

avalia o sentido da vida: a que 
é que nós damos realmente o 

primeiro lugar?

Se olharmos à nossa volta, 
tudo nos leva a acumular bens 

materiais, a centrar-nos nas 
nossas necessidades… 

ELE PEDE-NOS QUE RENUNCIEMOS

AOS BENS TAMBÉM PORQUE QUER

QUE NOS ABRAMOS AOS OUTROS.

DEUS DEU-NOS OS BENS DA 
TERRA PARA QUE SEJAM 
USADOS AO SERVIÇO DE 

TODOS. COMO AS PLANTAS 
ABSORVEM DO TERRENO 

APENAS O NECESSÁRIO PARA 
VIVER, QUEREMOS GUARDAR 

PARA NÓS APENAS O 
NECESSÁRIO.

Ainda que não nos possa 
parecer, temos muitas 

riquezas para pôr em comum: 
temos afeto no coração para 
dar, alegria para comunicar; 

temos tempo para pôr à 
disposição, orações, riquezas 

interiores para colocar em 
comum; temos, às vezes, 

coisas, livros, roupas, 
automóveis, dinheiro…


