
A Palavra que queremos viver este 
mês é tirada da carta do apóstolo 
Paulo aos Romanos. É um texto 
longo e cheio de reflexões e ensi-
namentos. Foi escrito antes da sua 
viagem para Roma, em preparação 
da visita àquela comunidade que 
Paulo ainda não conhecia pessoal-
mente.
O capítulo oitavo, de modo parti-
cular, põe em evidência a vida nova 
segundo o Espírito e a promessa da 
vida eterna para os indivíduos, os 
povos e todo o universo.

«Nós sabemos que tudo concorre 
para o bem daqueles que amam a 
Deus.»
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Cada palavra desta frase é densa de significado.
Paulo proclama, acima de tudo, que, como cris-
tãos, conhecemos o amor de Deus e estamos 
conscientes que cada experiência humana faz 
parte do grande projeto de salvação que Deus 
tem para nós.
Tudo – diz Paulo – concorre para a realização 
desse projeto: os sofrimentos, as perseguições, 
os fracassos e fragilidades pessoais, mas sobre-
tudo a ação do Espírito de Deus no coração das 
pessoas que o acolhem.
O Espírito recolhe e faz seus os gemidos da hu-
manidade e da Criação1, e esta é a garantia da 
realização do projeto de Deus. 
Da nossa parte, é preciso responder ativamente 
a este amor com o nosso amor, confiando-nos 
ao Pai em todas as necessidades e dando teste-
munho da esperança nos novos Céus e na nova 
Terra2 que Ele prepara para aqueles que colo-
cam n’Ele a sua confiança.

«Nós sabemos que tudo concorre para o bem 
daqueles que amam a Deus.»

Como acolher, então, na nossa vida pessoal, 
quotidiana, esta proposta tão forte?
Chiara Lubich sugere-nos: “Antes de tudo, nun-
ca nos devemos deter na aparência puramente 
exterior, material, profana das coisas, mas acre-
ditar que cada acontecimento é uma mensagem 
1) Cf. Rm 8, 22-27. 
2) Cf. Ap 21, 1. 
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de Deus para nos exprimir o seu amor. Veremos, en-
tão, como a vida – que nos pode parecer semelhante 
a um tecido visto à lupa, do qual vemos apenas uns 
nós e fios confusamente entrelaçados – é uma reali-
dade bem diferente: é o desígnio maravilhoso que o 
amor de Deus vai tecendo, com base na nossa fé. Em 
segundo lugar, devemos, em cada momento, entre-
gar-nos de forma total e confiante a este amor, tan-
to nas pequenas como nas grandes coisas. Melhor 
ainda: se soubermos entregar-nos ao amor de Deus 
nas circunstâncias comuns da vida, Ele dar-nos-á as 
forças necessárias para confiarmos n’Ele também nos 
momentos mais difíceis, como podem ser uma gran-
de provação, uma doença ou o próprio momento 
da nossa morte. Experimentemos, então, viver desta 
forma. Não por interesse – isto é, para que Deus nos 
manifeste os seus planos e nos console – mas unica-
mente por amor. Vivendo assim, veremos como esta 
entrega confiante é fonte de luz e de paz infinita, para 
nós e para muitos outros”3.
Confiar-se a Deus nas escolhas difíceis, como no caso 
que nos contou a O. L. da Guatemala: «Trabalhava 
como cozinheira num lar. Passando pelo corredor, 
ouvi uma velhinha a pedir água. Arriscando infringir as 
normas que me proibiam de sair da cozinha, levei-lhe 
com afeto um copo de água. Os olhos daquela idosa 
iluminaram-se. Depois de ter bebido metade do copo, 
apertou-me a mão: “Fica comigo dez minutos”. Expli-
quei-lhe que não devia, que arriscava ser despedida. 
3) C. Lubich, Palavra de Vida de agosto de 1984, in Parole di Vita, a/c Fabio 
Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5), Città Nuova, Roma 2017, p. 299. 



Mas aquele olhar… Fiquei. Ela pediu-me para rezar 
com ela: “Pai nosso…”. E, por fim: “Canta alguma 
coisa, por favor”. Veio-me ao pensamento: “Não le-
varemos nada connosco, somente o amor…”. Os ou-
tros utentes olhavam para nós. A senhora estava feliz 
e disse-me: “Deus te abençoe, minha filha”. Pouco 
depois apagou-se. De qualquer forma, fui despedida 
por ter saído da cozinha. A minha família está longe e 
até precisa do meu apoio, mas eu estou em paz e fe-
liz: respondi a Deus e aquela senhora não fez sozinha 
a passagem mais importante da sua vida».
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