(Mt 9, 22)

“Tem confiança, minha
filha, a tua fé te salvou.”
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Deus vem sempre
ao nosso encontro,
mas espera também a nossa
iniciativa para não

perdermos o
encontro com

Ele

.

O nosso percurso de fé,
embora acidentado e
marcado por erros,
fragilidades e deceções,
tem um valor muito
grande.
Gostávamos de saber
um pouco mais de ti.
Escreve-nos a contar
algumas das tuas
experiências para o
email:
teens4unityportugal@g
mail.com

“Tem confiança,
minha filha, a tua fé
te salvou”

Chiara Lubich escreveu,
pensando sobre esta
passagem:

“Pela fé, nós
mostramos que não
nos apoiamos só em
nós, mas que
confiamos em Deus
que é mais forte do
que nós. “
COMO VIVER, ENTÃO,
ESTA PALAVRA?
Quando temos um
problema, grande ou
pequeno, devemos CONFIAR
EM DEUS.
Pedir-Lhe ajuda, falar como
falamos com uma pessoa a
quem confiamos a nossa
vida. Pedir-Lhe conselhos.
Claro que temos de fazer
sempre tudo o que
conseguirmos para melhorar.
Pode acontecer que a nossa
fé seja posta à prova.
Devemos, portanto, ter fé.

Mas esta é a fé que não
enfraquece diante das
dificuldades, mas que fica
cada vez mais forte.

“Tem confiança,
minha filha, a tua fé
te salvou”
A confiança em Deus
permite-nos também ser
amor para os outros,
“tocando” com ternura
quem está em sofrimento,
em necessidade, na
escuridão, sem rumo.

Experiências
Mundo:

do

No outro dia, fomos numa
ação concreta, trabalhando
pela fome zero, dizendo não
ao desperdício. O local
escolhido foi a Refood da
Baixa de Lisboa. Vimos que
de facto há muito trabalho ali
desenvolvido e de como é
importante para as pessoas
que são ajudadas, são cerca
de 170 famílias.
Foram várias as tarefas que
nos foram pedidas:
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separação dos bens doados,
ajuda na entrega, recolha
nos restaurantes, limpeza
das mesas de trabalho, etc.
Os responsáveis da Refood
ficaram muito satisfeitos
com a nossa ajuda. É uma
atividade a repetir. O que
mais nos tocou foi o
contacto direto com as
pessoa que vão recorrer às
ajudas.... Era esse o desejo
de um de nós: estar
próximos das pessoas que
necessitam. De facto
procuramos ao entregar as
comidas conhecê-los e
querer-lhes bem. Ficámos
impressionados com tantas
pessoas e tão diferentes.
Graças a Deus podemos
fazer-lhes bem. Unidos.
Um grupo de jovens pela
unidade de Lisboa.
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