O grupo de jovens Amigos pela Fé esteve presente neste
momento de espiritualidade neste sábado, dia 2, no Ginásio
do Mineirinho, em Belo Horizonte, o arcebispo
metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo apresentou
aos fiéis o projeto da Catedral Definitiva da Arquidiocese de
Belo Horizonte. Projetada por Oscar Niemeyer, a Catedral
Cristo Rei - Santuário da Divina Misericórdia será
construída no epicentro da região metropolitana, no chamado
vetor norte da capital mineira.

O

grupo de jovens Amigos pela Fé reuniu-se em mais um
encontro na Comunidade São Vicente de Paulo, que foi
marcado com muito louvor e grande felicidade no coração
pelos participantes. Foi apresentada uma dinâmica por
Glênia, na qual os jovens deveriam chupar uma bala, só que
não poderiam usar suas mãos para desembrulhar a-la e
colocá-la em sua própria boca. Os participantes ficam loucos
pensando como fazer isso, cada um tinha um amigo por
perto mas não sabiam que era permitido a esse amigo
desembrulhar a bala e colocá-la na boca. Alguns
participantes até pegaram a bala com a boca e tentaram
desembrulhar, mas não desconfiavam que pudessem pedir
ajuda ao amigo que estava ao seu lado. Foi muito divertida
esta dinâmica e podemos tirar uma lição nisso tudo.
Às vezes passamos por
muitas dificuldades na nossa
vida e ficamos preocupados
em resolver tudo sozinho,
não nos damos conta de que
há sempre alguém disposto a
nos ajudar, ficamos
desesperados e às vezes
pensamos que estamos sem
saída. Devemos ter em mente
de que apesar de todos os
nossos problemas, temos um Deus que nos acolhe nos
momentos mais difíceis da vida e estende a sua mão para nos
levantar. Nossa caminhada é uma luta diária, enfrentamos
cada situação no dia-a-dia e não damos conta que o nosso
amigo Jesus está ao nosso lado caminhando conosco.
Devemos dar valor aquilo que temos e quando surge a
dificuldade, mesmo sendo uma barreira difícil de ser
vencida, devemos nos lembrar de que Jesus venceu o mundo
e carregou o fardo mais pesado de todos: Os nossos pecados.
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