
SÃO MUITOS OS DESAFIOS COM QUE 
NOS DEPARAMOS TODOS OS DIAS:

AS PANDEMIAS, A POBREZA, 
AS GUERRAS, A FOME...

Imagina, pelo contrário, o que 
aconteceria, se todos 

conseguíssemos pôr em prática esta 
Palavra diariamente.

No seu discurso de despedida, 
Jesus fala do SEU TESTAMENTO, 

por isso, pensa em quanto são 
importantes estas Palavras!

Parece que neste mundo falte 
realmente o amor?

Mediante o AMOR RECÍPROCO

Jesus pode continuar a estar 

presente: «Onde estiverem dois ou 

três reunidos em meu nome, Eu 

estou no meio deles». (Mt 18,20)

‘No meio de nós’?
Onde é possível isto?

Uma Sua presença é 
na COMUNIDADE.

Onde a vida profunda é o amor 
recíproco, Ele pode estar 

presente e continuar a revelar-se
e a incidir no mundo.

Mas isto é maravilhoso!
Se pensar na minha comunidade

vêm-me vontade de  
viver já este amor!

Tu sabes que cada Equipa desportiva
tem o seu próprio distintivo 

para se identificar.
Também nós cristãos temos um.
Foi o próprio Jesus que nos deu:

«DISTO TODOS RECONHECERÃO  
QUE SOIS MEUS DISCÍPULOS: 

SE VOS AMARDES 
UNS AOS OUTROS».

Se quiser individuar 
um discípulo de Jesus, então, 

posso-o reconhecer
no AMOR RECÍPROCO 

VIVIDO.

JESUS DIZ-NOS  
COMO PODE SER O 

NOSSO ESTILO DE VIDA:

Antes de estudar, de jogar,
antes de qualquer atividade, 

devemos verificar se reina entre nós 
e quem vive connosco 
O AMOR RECÍPROCO.

JESUS DIZ QUE 

ESTE MANDAMENTO 

É “NOVO”, ISTO É, FEITO  

PARA OS “TEMPOS NOVOS”,

TAMBÉM PARA HOJE.

Portanto, juntos podemos
reavivar, ao nosso redor, 

relações de fraternidade para que 
se expanda sobre o mundo um 

verdadeiro 
CLIMA DE FAMÍLIA.

Até para o mês que vem!

“Dou-vos um mandamento novo:

que vos ameis uns aos outros;

que vos ameis uns aos outros assim 

como Eu vos amei”

(Jo 13,34)
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“Dou-vos um 
mandamento 

novo:
que vos ameis 
uns aos outros;
que vos ameis 
uns aos outros 
assim como Eu 

vos amei”

5

Estas palavras de Jesus são belas,
mas quando as disse?


