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PALAVRA DE VIDA cf Mt 2, 1-2
AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS

«Vimos a sua estrela no Oriente e
viemos prestar-Lhe homenagem.»
Estas palavras, foram ditas por alguns “sábios”,
que vieram de longe para uma visita ao menino
Jesus. Era um grupo pequeno, que enfrentou um
longo caminho orientando-se por uma pequena
luz, à procura de uma luz maior, universal: o Rei
que já tinha nascido e já estava presente no
mundo.

Nesta Semana de Oração de todos os cristãos,
do Médio Oriente, dizem-nos: “A estrela que
apareceu no céu da Judeia constituía um sinal
de esperança, que conduziu os Magos e, através
deles, todos os povos da terra. A Estrela é uma
dádiva um sinal da presença amorosa de Deus
para toda a Humanidade. Apesar de
pertencerem a culturas, raças e línguas
diferentes, os cristãos partilham a procura de
Cristo e o comum desejo de O adorar. A missão
dos cristãos, portanto é de serem um sinal como
a estrela para guiar a humanidade e a conduzir a
Cristo para serem instrumentos de Deus para a
realização da unidade entre todos os povos.”

TESTEMUNHO de ALEGRIA
Colocarmo-nos ao serviço de DEUS
Hoje, colocar-se ao serviço do Evangelho,
requer o compromisso com a defesa da
dignidade humana, sobretudo dos mais
pobres, dos mais fracos e dos marginalizados.
[…] O caminho novo para as Igrejas é a estrada
da unidade visível, que procuramos com
sacrifício, coragem e audácia.

Já aconteceu a algum de nós, ser esta estrela?

Recorta e dobra

Recoloquemo-nos juntos no caminho,
abertos aos outros,...

Fui passar o fim de ano, com os meus
amigos, em casa de um deles.
Foi um serão muito movimentado, jogos,
filmes, jantar. No fim de tudo a casa ficou
bastante suja.
Olhando à minha volta reparei que os meus
amigos
estavam
completamente
indiferentes à desarrumação, percebi que
nenhum deles teria oferecido ajuda para
arrumar a casa, assim comecei a limpar.
Enquanto estava com o pano a limpar o
chão, aproximam-se alguns dos meus amigos
e olhando para mim perguntam-me:
"Porque estás a fazer isto? Deixa estar,
alguém há de limpar”.
A minha resposta foi imediata e decidida,
disse: faço isto porque sou cristão e procuro
sempre demonstrá-lo.
Naquele momento, e com aqueles colegas,
que em 90% se declara abertamente não
crente, senti-me bem e em paz comigo
mesmo. Dentro do coração senti uma
grande felicidade,
por ter sido
testemunha de Cristo
com aminha vida,
e ter escolhido
Deus-Amor.
Itália

> estrela, > reunir,
> brilha, > amor.

Que te propões a fazer?
PdV de janeiro 2022

