
AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS

PALAVRA DE VIDA

<< Àqueles que vêm a Mim, não os 
rejeitarei.»

TESTEMUNHO de ALEGRIA

Por que razão é que Jesus me haveria 

de acolher? 
O que é que Ele quererá de mim?

PALAVRAS CHAVE

➢ missão, > acolher, 
➢ ama todos, > imensamente,
➢ deixamo-nos atrair por Ele, > confiança. 

Muitas vezes, nós sofremos de desconfiança. 
Na realidade, Jesus pede-nos apenas que nos 
deixemos atrair por Ele, libertando o nosso 
coração de tudo aquilo que nos perturba, para, 
com confiança, aceitarmos o Seu amor 
gratuito.

De facto, se experimentarmos uma tal 
abundância de ternura por parte de Jesus, 
sentir-nos-emos também impelidos a acolhê-Lo 
em cada próximo homem ou mulher, jovem ou 
idoso, saudável ou doente, da nossa cultura ou 
não... e não rejeitaremos ninguém.

Jesus é o Filho que recebeu do Pai a missão de 
acolher e fazer voltar para a Sua casa todas as 
criaturas, em especial cada pessoa humana, 
criada à Sua imagem. 

cf Jo 6,37
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«Uma família da Síria que, fugindo da guerra, 

tinha vindo para o Canadá, encontrou outra 

família que tinha acabado de chegar e ainda 

se encontrava muito desorientada. Através 

das redes sociais, ativou a rede de 

solidariedade e muitos amigos conseguiram 

arranjar o que era necessário: camas, sofás, 

mesas, cadeiras, utensílios de cozinha, 

vestuário. Livros e jogos para as crianças 

foram espontaneamente oferecidos por 

algumas crianças das nossas famílias, 

sensibilizadas pelos pais. Tendo recebido 

mais do que precisavam, ajudaram também 

outras famílias 

pobres do seu prédio.». 

Guy e Micheline - Canadá
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JESUS NÃO REJEITARÁ 

NINGUÉM, POR MAIS longe

DE DEUS QUE TE SINTAS  

Que te propões a fazer? 

É mesmo uma boa notícia: Deus ama a todos 
imensamente. Ele é o Pai paciente e 
misericordioso que espera por todos aqueles 
que, movidos pela voz interior, se põem a 
caminho.


