
Nós, cristãos do século vinte e 

um somos chamados a “SER LUZ”, 

mas podemos sentirmo-nos 

inadequados, condicionados pelos 

nossos limites ou por vezes por

situações exteriores.

centrogen3.rpu@focolare.org

“Sejam como 
filhos da luz”

Como caminhar com 
esperança, apesar 
dos medos que por 
vezes parecem 
dominar-nos?

É a Palavra de Deus vivida 

que nos ilumina e nos 

permite TESTEMUNHAR a 

BONDADE, a JUSTIÇA

e a VERDADE, nesta 

humanidade perdida.

Trata-se de percorrer um

caminho, um crescimento

contínuo no conhecimento de

Deus e da sua vontade de amar,

um RECOMEÇAR DIA APÓS DIA.

O Apóstolo Paulo convida-nos a viver 

a vida quotidiana de acordo com a 

vocação que recebemos : SER 

"IMITADORES DO PAI“ COMO 

"FILHOS AMADOS": SANTOS, E 

CHEIOS DE MISERICÓRDIA.

O que nos dá a verdadeira alegria?

Já alguma vez te perguntaste: 

“O que faria Jesus se 

estivesse no meu lugar?”

1) A entrega do Evangelho - C. Lubich, 

Aos Gen 3, Città Nuova, Roma

Ao viver a Palavra, a minha maneira de ver 
as coisas mudou completamente, tento ver o 
lado positivo de tudo o que acontece.

Aconteceu uma coisa na escola que me 
encheu de alegria. O professor de 
matemática entregou-nos os resultados dos 
nossos trabalhos de casa. Eu tinha recebido 
um 7 e estava muito contente porque nunca 
tinha tido uma nota tão alta nesta matéria!

Naquele momento senti-me livre e realizada, 
como uma cristã madura. Uma das minhas 
colegas de turma sugeriu ao professor que 
me baixasse apenas meio ponto, mas o 
professor decidiu deixar-me com um 7 por 
ter sido correcta e justa.. 

Mas ao reler a tarefa, percebi que havia um 
erro que o professor não tinha notado e que 
teria baixado a minha nota em um.

Assim que me apercebi, disse ao professor e 
por o ter feito fiquei ainda mais feliz. Todos 
os meus colegas de turma não perceberam 
porquê. Na verdade, não me importava com 
a nota porque tinha dito o meu "sim" a viver 
na verdade e no amor.

«A santidade é alcançada vivendo o 
Evangelho. A minha oferta não será 

apenas de palavras de 
encorajamento, mas do próprio livro. 

É o presente que vos queria dar. O 
Evangelho foi, é e continuará a ser o 
livro da renovação dos indivíduos e 

da sociedade. É preciso alimentarmo-
nos dele desde tenra idade para nos 

santificarmos e mudar o mundo. 
Desejo que vivam tão bem o 

Evangelho que qualquer pessoa que 
vos veja possa dizer: "Aqui está 

outro pequeno Jesus que passa pela 
terra"»1.

“O FRUTO 

DA LUZ CONSISTE EM 

TODA A BONDADE, 

JUSTIÇA

E VERDADE”
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(Ef 5,8-9).

A ENTREGA DO
EVANGELHO

VIDA da PALAVRA

Para mim foi a resposta ao meu 
gesto, fazendo de mim a rapariga 
mais feliz do mundo!

Um mês dedicado à troca ou entrega do 
Evangelho, como compromisso de viver as 

suas Palavras em conjunto.
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