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Baseada em  Palavra de 

Vida de outubro de 2021
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«... tudo concorre para 
o bem daqueles que 
amam a Deus»

Experiências do
Mundo:A Palavra que queremos 

viver este mês é tirada da 
carta do apóstolo Paulo 
aos Romanos.

«Trabalhava como 
cozinheira num lar. 
Passando pelo corredor, 
ouvi uma velhinha a pedir 
água. Arriscando infringir as 
normas, levei-lhe um copo 
de água. Depois de ter 
bebido, disse-me: “Fica 
comigo”. Expliquei-lhe que 
não devia, que arriscava ser 
despedida. Mas aquele 
olhar… Fiquei. Ela pediu-me 
para rezar com ela: “Pai 
nosso…”. Veio-me ao 
pensamento: “Não 
levaremos nada connosco, 
somente o amor…”. 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 desse dinheiro, mas 
eu estou em paz e feliz: 
respondi a Deus e a senhora 
não fez sozinha a passagem 
mais importante da sua 
vida».

Cada palavra desta frase é 
importante.

Paulo diz que, como 
cristãos, conhecemos o 
amor de Deus e estamos 
conscientes que cada 
coisa que nos acontece faz 
parte do que Deus  
pensou para nós.

Devemos, em cada 
momento, acreditar de 
forma total e confiante 
neste amor, tanto nas 
pequenas como nas 
grandes coisas. 

Experimentemos, então, 

viver desta forma!

Não por interesse, mas 

unicamente por AMOR.

Vivendo assim, veremos 

como esta entrega 

confiante é fonte de luz 

e de paz infinita, para 

nós e para muitos outros”.

Chiara Lubich diz-nos: 
“Antes de tudo, nunca 
devemos parar quando algo 
de mal nos acontece, por 
exemplo um tio ficar 
doente, um colega não nos 
falar, ..., mas sim acreditar 
que cada coisa é uma 
mensagem de Deus para 
nos exprimir o seu amor.

Se estivermos a ver um 
tapete de muito, muito 
perto víamos muitas 
imperfeições, sujidades,  
sem conseguirmos ver o
belo que é o tapete todo. 
Como ele é bonito, cheio 
de cor e de texturas.

Deus vai criando, 
com base na nossa fé. 

Às 13h30 hora de 
Portugal 


