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Devolve-me a alegria da tua 
salvação e sustenta-me com 
um espírito pronto a 
obedecer.                           (Salmos 51,12) 
                                                     
_______________________________________  

Comece novamente! 
Start again! 
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Queridos amigos da Palavra, 

que felicidade é olhar nos olhos radiantes e puros de uma crianca. Porque nascem com 
um puro coracao de crianca, olhamos até Deus através de crianca. Sao momentos de profunda 
felicidade! Um coracao puro desse é dado a cada um de nós ao nascer. Manter um coracao 
assim e nao sucumbir as tentacoes de poder, de propriedade e de exigir prazer nao é nada 
facil. 

O Papa Francisco falou na Jornada Mundial da Juventude 2013 no Rio: “O período da 
juventude é aquele em que desabrocha a grande riqueza afectiva contida nos vossos corações, 
o desejo profundo dum amor verdadeiro, belo e grande. (…) Ao mesmo tempo que vos 
convido a descobrir a beleza da vocação humana para o amor, exorto-vos a rebelar-vos contra 
a tendência generalizada de banalizar o amor, sobretudo quando se procura reduzi-lo apenas 
ao aspecto sexual, desvinculando-o assim das suas características essenciais de beleza, 
comunhão, fidelidade e responsabilidade. Queridos jovens, «na cultura do provisório, do 
relativo, muitos pregam que o importante é “curtir” o momento, que não vale a pena 
comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas, “para sempre”, uma vez que não 
se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso eu peço que vocês sejam revolucionários, 
eu peço que vocês vão contra a corrente!” 
 

Queridos amigos da Palavra, um coracao puro deixa livre e dá espaco para viver. 
Um coracao impuro cola em coisas e pessoas e quer possuir. Pedimos a Deus sempre 
novamente para ter um coracao puro que deixa livre e quer o melhor para o nosso  próximo. 
Assim nadamos contra a correnteza e seremos aptos para um verdadeiro e permanente amor. 
E quando a nossa vista foi impura e queria possuir, entao vale: Comece novamente! – Start 
again! 
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