
AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS
PALAVRA DE VIDA

<<Bem-aventurada aquela que 
acreditou no cumprimento de tudo o 
que lhe foi dito da parte do Senhor »

TESTEMUNHO de ALEGRIA
Um pacto de confiança em DEUS  

UM GESTO CONCRETO
> confiar, > acreditar, 
> Comunhão e partilha, > amor ao irmão. 

Portanto, como Maria, devemos acreditar que 
todas as promessas contidas na Palavra de 
Jesus se vão realizar. Mas, como Maria, quando 
for preciso, devemos estar preparados para as 
alturas em que nos parece que não faz sentido 
e enfrentar esses momentos com ânimo e 
coragem. Ele nunca deixará de nos procurar, 
até que nós redescubramos a Sua fidelidade. 
Grandes e pequenas coisas, mas sempre 
maravilhosas, acontecem a quem acredita na 
Palavra. 

Este mês é-nos proposto mais uma bem-
aventurança. É a saudação alegre e inspirada de 
uma mulher, Isabel, a outra mulher Maria, que a 
foi visitar para a ajudar.

Se aderimos à Palavra de Deus com a bertura, ela 
vai tornar-se parte de nós e pode dar frutos na 
nossa vida de estudantes, filhos,  jovens 
saudáveis ou doentes. Mesmo se a nossa fé for 
insegura, devemos continuamos a confiar no 
perdão de Deus.
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Durante a adolescência eu perguntava-me 
por que eu não tinha morrido logo? Tanto 
era grande o peso dessa minha deficiência. 
Mas os meus pais, respondiam-me sempre: 
“Anne, Deus ama-te imensamente e tem um 
plano especial para ti”. 
Diante das minhas limitações físicas, 
ajudaram-me a que as minhas dificuldades 
não me paralisassem, mas ensinaram-me, a 
acreditar no amor de Deus, a “tomar a 
iniciativa de amar” os outros, como Deus fez 
connosco. 
Recebi de meu pai uma mensagem pessoal, 
a ser aberta só após a sua morte, na qual 
estava escrita apenas uma frase: “A minha 
noite não conhece escuridão”. É essa a 
minha experiência do dia a dia: cada vez que 
me decido a amar e a servir quem está ao 
meu lado, não encontro mais trevas e 
consigo experimentar 
o amor pessoal de Deus.”

Anne – Austrália
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TODOS PODEMOS IMITAR A 
CONFIANÇA DE MARIA, ...NO AMOR 

DE DEUS

Que te propões a fazer? 


