
Estamos à espera do Natal. 
Preparemo-nos, acolhendo Jesus na 

suaPalavra.

m que estamos.

PALAVRA
de VIDA

««Enamorar-se 
do Evangelho»

centrogen3.rpu@focolare.org

Adaptação da Palavra de Vida 

de Letizia Magri

Vivendo-as, tornam-se parte de nós..

ENAMOREMO-NOS DO EVANGELHO, 
DAS PALAVRAS DE JESUS, ATÉ NOS 
DEIXARMOS TRANSFORMAR POR 

ELAS E LEVAR
ESTE SEU AMOR

A TODOS.

EXPERIMENTAREMOS A POTÊNCIA 
DE VIDA QUE ELA LIBERTA EM NÓS E 

À NOSSA VOLTA.

A Sua Palavra é a rocha sobre a qual 
construir a nossa cidade.
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UMA FORÇA

QUE DÁ
CORAGEM

«No período das férias da escola
aproveitava para estar com alguns 

amigos. 

Um dia um deles mostrou a todos um site 
que via muitas vezes no telemóvel.

Mas, logo que me aproximei percebi que era 
um site interdito a menores.

Queria arranjar uma desculpa para ir 
embora, sabendo que de certeza iriam 

troçar de mim.

Mas, com uma força especial que sentia
dentro,fiz uma proposta: 

“Porque é que não vamos jogar
basket com aqueles rapazes?”

Para minha grande surpresa os amigos 
seguiram-me: tinham todos percebido que 

era uma perda de tempo estar nos 
telemóveis e que não nos teria

ajudado a viver bem
o momento em que estávamos juntos.

Com efeito, um deles agradeceu-me diante 
de todos. “Obrigado Patrizio, 

nenhum de nós tinha a coragem de dar o 
primeiro passo”». 

Sobretudo, vivendoas Palavras do 
Evangelho, podemos testemunhar 

com uma força nova, o nosso estilo 
de vida.

Vamos ler no Evangelho de Lucas, 
Capítulo 2, do 1 ao 20.

( A experiência de Patrizio 
é uma confirmação )

O que faria Jesus se 
estivesse no meu lugar?

«Confiai Sempre 
no Senhor , 
porque o Senhor 
éuma rocha 
eterna» (Is 26,4)

EXPERIMENTAREMOS UMA
LIBERDADE NOS NOSSOS 
LIMITES, NAS NOSSAS 
ESCRAVIDÕES... VEREMOS A 
REVOLUÇÃO DE AMOR QUE 
JESUS, LIVRE A VIVER EM NÓS, 
PROVOCARÁ NOS VÁRIOS 
AMBIENTES EM QUE 
ESTAMOS INSERIDOS.

mailto:centrogen3.rpu@focolare.org

