“Deus é amor: quem permanece
no amor permanece em Deus, e
Deus permanece nele” (1 Jo 4, 16)
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Run4Unity 2021
É já amanhã Domingo dia 2
de Maio
Vem ligar-te a outros países
às 10h50
No endereço
https://www.youtube.com/
watch?v=TYWSWPdRHqU

DEUS

é

AMOR

é uma das
definições mais
bonitas de Deus

Somos tentados a
fechar-nos e a não
conversarmos com
ninguém

Não! Temos de

reforçar as conversas
DEUS É AMOR

Nestes
momentos,

É uma frase
forte e clara para
todos nós

COMO É POSSÍVEL
CONTINUAR A
ACREDITAR NO
AMOR DE DEUS?

Por vezes
sentimo-nos
tristes e com
medo com o que
acontece de
menos bom,
como agora com
a pandemia ou
uma situação
difícil na família.

É POSSÍVEL
CONTINUAR A
AMAR?

Chiara Lubich
ensina-nos dizendo
que depois de falar
com Deus devemos
despreocupar-mo-nos e fazermos o
que Deus nos pede
naquele momento.

Experiências
Mundo:

do

Artur da Argentina joga
na estrada com os seus
amigos quando chega o
Pablito, uma criança
pobre que pede esmola
pelo caminho. “Posso
jogar também eu?” –
pergunta. Todos olham
para as suas roupas
sujas e rotas e não
querem jogar com ele!
Também Artur fica a
pensar… mas depois: “É
um amigo meu – diz por isso eu jogo com
ele!”, coloca-o na sua
equipa e jogam juntos e
felizes.
Hoje é o aniversário do
Artur! ‘Driiinn’ …
Artur corre para abrir a
porta. É o Pablito!
“Toma – diz
entregando-lhe um
pacote – isto é para ti”.
Artur abre e vê um
lindo carrinho.
“Compreio com o
dinheiro
que recolhi
hoje pedindo esmola” diz Pablito todo feliz.
4

Numa pequena aldeia do
Congo, todas as manhãs,
Mabe espera pelo
Lionel para o
acompanhar
à escola:
Lionel é
pequeno
e a estrada é longa e passa
através da floresta. Mas,
esta manhã Lionel foi com
outros amigos. Depois das
aulas Mabe passa pela casa
de Lionel e encontra-o a
chorar, sem sapatos: um
menino roubou-lhos. A mãe
ralha dizendo: “Amanhã,
sem sapatos, não podes ir
à escola!”. Mabe corre até
casa, pega nuns sapatos
seus e depois de falar com a
sua mãe, vai até ao
sapateiro que lhes dá um
arranjo e engraxa-os bem.
Mabe feliz leva-os ao
Lionel. No dia seguinte,
vão juntos para a
escola.
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