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Baseada em  Palavra de 

Vida de Junho de 2021

Descobriremos que 
estas duas simples 
palavras são um 
forte impulso, 
como um 
trampolim, para 
fazer com amor, 
com perfeição, com 
empenho aquilo 
que devemos fazer.

Esta frase do 
evangelho de 
Mateus faz parte da 
conclusão do 
grande Sermão da 
Montanha e indica-
nos o modo para 
agir:

MAS O QUE É A 
VONTADE DE DEUS?

COMO PODEMOS 
CONHECÊ-LA?

Chiara Lubich partilhou 
a sua descoberta, 
dizendo que, em cada 
momento, diante de 
cada vontade de Deus 
dolorosa, alegre, 
indiferente, repetia: 

descobrir na 

vontade de 
Deus
a via direta para 
estar com Ele, no 
seu Reino.

Estas Palavras ajudam-nos a 
reforçar a nossa relação com 
Deus através de gestos 
concretos e levam-nos à 
fraternidade.
Fazem-nos “sair” de nós 
mesmos para levarmos paz 
e esperança aos outros.

Um grupo de 
adolescentes de 
Heidelberg (Alemanha) 
dá-nos este 
testemunho: «Como 
levar os nossos amigos 
a experimentar que a 
chave da felicidade se 
encontra na doação aos 
outros? Foi daqui que 
partimos para lançar a 
nossa iniciativa 
intitulada: ‘Uma hora 
de felicidade’. A ideia é 
muito simples: consiste 
em dar felicidade a 
outra pessoa, pelo 
menos, durante uma 
hora por mês. 
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Assim, encontrámo-nos 
no parque para levar a 
passear algumas pessoas 
idosas em cadeiras de 
rodas; no hospital, onde 
brincámos com as 
crianças internadas ou 
praticámos desporto com 
portadores de deficiência. 
Eles ficavam muito felizes
mas, como garante a 
nossa iniciativa, nós ainda 
mais! E os amigos que
tínhamos convidado a 
participar? Primeiro 
estavam curiosos, agora 
que experimentaram dar 
felicidade, estão de 
acordo connosco: a 
felicidade, quando se dá, 
de certeza que também 
se experimenta!».

A vontade de Deus é 
o nosso dever ser, o 
nosso objetivo de 
vida.

Começámos por aqueles 
que nos pareciam mais 
necessitados de amor. Por 
todo o lado, onde 
oferecemos a nossa 
disponibilidade,
vimos as portas
abrirem-se! 

Experiências 
do Mundo:

Gostávamos de saber 
um pouco mais de ti.  
Escreve-nos a contar 
algumas das tuas 
experiências para o 
email: 
teens4unityport
ugal@gmail.com
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