
E AMADOS POR DEUS, 

Faz com que não passe um instante da minha vida sem que 
sinta, advirta, que saiba pela fé, ou também pela 
experiência, que Tu me amas, que Tu nos amas. E que, 
depois, eu ame. 

Podemos, portanto, ter aquela confidência que nos leva 
a falar frequentemente com Ele, a expôr-Lhe as nossas 
coisas, os nossos propósitos, os nossos projetos. Cada 
um de nós pode abandonar-se ao ser amor, certo de 
que é compreendido, confortado, ajudado. 

Não apenas acreditaremos no Amor de Deus, mas senti-lo-
emos, de modo palpável, dentro de nós, e veremos 
acontecer "milagres» ao nosso redor»2.

é saber que cada nossa oração, cada palavra, cada 
atitude, cada acontecimento triste ou alegre ou 
indiferente, cada doença, tudo, tudo, tudo é visto por 
Deus. 

É UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA.

FAZ COM QUE EU PERMANEÇA NO TEU AMOR.

TORNARÁ A NOSSA FÉ

1 Este mês, a
Palavra de Deus 
que propômos é a que
um grupo de cristãos 
de diferentes Igrejas 
da Alemanha, 
escolheu viver ao 
longo de todo o ano. 
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O QUE SIGNIFICA 
‘ACREDITAR’ PARA CADA 
UM DE NÓS?

APRESENTA-NOS UM PARADOXO:
reconhecer a nossa fraqueza, os limites, 
as fragilidades como ponto de partida 
para entrar em relação com Deus e 
participar com Ele na maior de todas as 
conquistas: a fraternidade universal.

Jesus através de toda a sua vida 
ensinou-nos a lógica do serviço, a 
escolha do último lugar.  
É a melhor posição para trasformar a  
aparente derrota na vitória não  
egoística e efêmera, mas partilhada e 
duradoura.

Há algum tempo que me vêm à mente 
pensamentos fortes sobre a fé. Tem sido um 
período cheio de dúvidas que desmontam muitas 
das minhas certezas. Deixei de rezar e não sei se 
ainda acredito num Deus que ama a todos. 

«EU CREIO! 
AJUDA A 
MINHA 
POUCA FÉ!1»

Chiara Lubich respondeu o seguinte:

Roberta, 16

Durante as suas viagens, Jesus encontra muitas pessoas 
e aproxima-se das necessidades de cada um. 
Vê-mo-lo acolher o grito de ajuda de um pai, que pede 
para curar o filho que está gravemente doente.

Para que o milagre se realize, Jesus, por sua vez, pede
alguma coisa a este pai: que tenha fé.

E SE DEUS É AMOR, A CONFIANÇA COMPLETA NELE

PODEMOS PEDIR-LHE: SENHOR, 

«ACREDITAR É SENTIR-SE OLHADOS 

QUANTO MAIS AMARMOS, MAIS FORTE SE

2 C. Lubich, Palavra de Vida outubro 2004 (Città Nuova, Roma 2017) pp. 732-734. 
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