“Eu sou o bom pastor. O bom
pastor dá a vida pelas suas
ovelhas.” (Jo 10,11)

#4

Sentimos que Jesus
nos dá força, não
porque nos diz
muitas palavras,
mas porque se
preocupa
connosco.
Também eu quero
para todos esta
força e melhorar
sempre mais.

As Nossas
Experiências:
O MEU OBRIGADO A
JESUS QUE COMO
BOM PASTOR DEU A
VIDA POR MIM, E
FAZ-ME QUERER DAR
UM POUCO DE MIM
AOS OUTROS.

E NÓS?
COMO PODEMOS FAZER?

Eu olho para Jesus e
tento fazer como ele
fez.
Aproximo-me dos
AVÓS, TIOS e PRIMOS,
dos VIZINHOS, do
COLEGA DE ESCOLA e
tento perceber o que
eles precisam.

Deus pede-nos, também
a nós […]

ATOS DE AMOR
que tenham a medida
do seu amor.
Só um amor
assim dará a
nossa vida um
grande salto de
qualidade.

Chiara Lubich escreveu:
«Jesus, falando
claramente de si, disse:
"Ninguém tem maior
amor do que aquele que
dá a vida pelos amigos"
(Jo 15,13)

A não perder!

A “contagem decrescente”
para Run4Unity 2021
começou!

Eu irrito-me facilmente.
Um dia, sem grandes motivos,
irritei-me com os colegas de
grupo e pus-me à parte. Todos
eles vinham falar comigo, mas
eu estava de tal modo zangado
que não queria ver ninguém.
Naquele dia tínhamos decidido
viver uma experiência
ecológica e ir plantar árvores.

Compreendia que não era
bonito estar à parte. Mas
estava muito irritado!
Por fim com grande esforço
decido ir plantar a minha
árvore. Depois aceito jogar vólei
com os outros.
DECIDO FALAR COM O
GRUPO. PROMETEMOS
AJUDAR-NOS SEMPRE
Esta experiência fez-me
compreender que posso
recomeçar a cada momento e se
o fizer com a ajuda dos outros é
ainda mais fácil.
Brian - Mumbai - 14 anos

no domingo,
2 de maio
Ligamo-nos
a outros países às 11h00
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Baseada em Palavra de
Vida de Abril de 2021

