
Gotas Poéticas

Essas são as respostas normais e esperadas. Certo?

Certo. 

E você faz do lar um evangelho?

Primeiramente, para residir neste planeta recebestes um corpo 

que podes chamar de lar. 

Examinemos:

Neste lar tem evangelho?

A Deus o que é de Deus e a César o que é de César?

Já chegou na estrada para Damasco?

Tem sido samaritano ao menos com o teu lar de pernas e 

braços?

Reverberam nas suas dependências algumas palavras do 

sermão da montanha?

Há miséria em ti?

Há usura?

Há dor? Ranger de dentes?

Melhore teu lar com evangelho de verdade. Da boca para 

dentro. 

E nesse segundo lar que chamas de casa?

Transformou esse lar em evangelho?

Aceitou pelas portas estreitas os teus limites?

Entendeu que os ramos de Jerusalém são vazios e precedem 

paixão e dor?

Ainda se mantém credor incompassivo para devedores de 

outrora, que chamas de tudo, menos de devedores?

Consegue ao menos ser o trabalhador da última hora?

Enterrastes teus talentos nesse lar? Dez? Cinco? Um? Tem 

certeza?

Falta ainda, alguma coisa para transformar em evangelhos, o teu 

lar corporal e o teu lar residencial?

Convide Jesus a pernoitar contigo. 

Ou aceite o convite dele para pernoitar na esfera crística. 

De qualquer forma, comece hoje. 

Reúna a sua necessidade, a sua coragem. 

Tome o evangelho e inicie. 

O primeiro passo é sempre complicado, mas vira passado. 

Faça evangelho no lar e seu lar será um evangelho. 

Que a paz do nosso mestre Jesus, se faça sempre presente no 

seu lar. 

E que Deus nos abençoe.
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Você faz evangelho no lar?

Sim. 

Regularmente. 

Sistematicamente. 

Estudamos. 

Lemos. 

Refletimos. 

Discutimos. 

Explicamos. 

Aprendemos. 
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