
Quem é que nunca 

chorou,na sua vida?

Jesus também chorou1

e conheceu o pranto 

do seu povo. 

Eram muitos os doentes, os 

pobres, viúvas, órfãos 

marginalizados, pecadores 

que vinham ter com Ele para 

escutar a sua Palavra 

redentora e serem curados, 

no corpo e na alma.

1 Cf. Jo 11,35; 

Lc 19,41. 
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"FELIZES OS QUE CHORAM, 

PORQUE SERÃO

CONSOLADOS”

Evangelho de S.Mateus 5,4 

Assim diz Chiara Lubich, no seu 

comentário a esta Palavra do 

Evangelho:

Está presente também em nós, 

no nosso coração de cristãos: 

DEUS ESTÁ EM NÓS. A SANTÍSSIMA 

TRINDADE (PAI, FILHO, ESPÍRITO 

SANTO)FEZ EM NÓS A SUA MORADA. 

Então, a bem-aventurança 

anunciada por Jesus, pode 

verificar-se já, desde agora. 

Os sofrimentos podem permanecer, 

mas há um novo vigor que nos 

ajuda a enfrentar as provas da 

vida e a ajudar os outros nas 

suas penas, a superá-las, a vê-

las, como Ele as viu e aceitou: 

como meio de redenção»2.

«Jesus, com estas suas 

palavras, não quer levar quem 

está infeliz à simples 

resignação, prometendo uma 

recompensa futura. Ele pensa 

também no presente. 

De facto, o Seu Reino, mesmo 

se ainda não de maneira 

definitiva, já está aqui. 

Está presente em Jesus que, 

ressuscitando de uma morte 

sofrida na maior das 

tribulações, venceu a morte.
2 C. Lubich Palavra de Vida 

novembro 1981

CHIARA LUCE BADANO 

Uma jovem como nós, que vivendo com 

radicalidade o nosso mesmo ideal, do 

Mundo Unido, com apenas 18 anos, 

realizou-se plenamente e conquistou a 

felicidade que dura para sempre! 

Feliz, sim, cheia de alegria, é este 

o título que a Igreja lhe reconhece 

ao beatificá-la! 

Mas o que fez de tão especial na sua 

vida, como chegou a esta meta?

Aos 14 anos escreveu: “Redescobri o 

Evangelho sob uma luz nova. 

Percebi que não era uma verdadeira 

cristã porque não o vivia até ao fim.

Agora quero fazer deste magnífico 

livro a única finalidade da minha 

vida.

Não quero e não posso ficar analfabeta 

de uma mensagem tão extraordinária. 

Como, para mim, é fácil aprender o 

alfabeto, assim deve ser também viver 

o Evangelho”. 
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