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“Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos”                                                                                           

         João 15,13 

  

Somos convidadas a refletir sobre este maior sinal de vida e ressureição, o 

amor. Amar e dar a vida. Jesus nos chama a entregar a nossa própria vida em favor de 

nossos irmãos e irmãs, assim como Ele, que testemunhou o amor do Pai em palavras e 

ações. Neste caminho de discipulado, somos responsáveis de seguir irradiando este 

amor e a certeza de nossa condição filial, que nos ajuda entregar-se sem reservas a 

nosso próximo.  

Nossa irmãzinha Paul Hélène, viveu entregue a causa do Reino de Deus e sua 

extensão de amor, entre diferentes pessoas, famílias, culturas, gerações e religiões. 

Enviada a Argélia, dedicou-se ao serviço do Evangelho, e no ano 1988 trabalhou em 

uma biblioteca de Bencheneb com estudantes em um bairro popular de Casbah. Nesse 

tempo, o pais atravessava uma situação de violência, que agravava-se cada vez mais, 

nesse contexto Paul Hélène foi questionada pelo bispo da Argélia, acerca de sua 

permanência ou não no pais. Recolhemos esta frase que a missionaria respondeu: 

“Padre, de todas as maneiras, nossas vidas Já estão entregues.” 

Essa frase da irmã é um convite a refletir-nos sobre o luto, a luta e a liberdade 

que ela viveu com o povo, ao qual foi enviada. Paul Hélène foi mulher de oração e 

convicção do amor incondicional de Deus para com a humanidade.  

Hoje também, vivemos um contexto em que a humanidade clama, pela paz, 

pois o conflito de Rússia e Ucrânia afeta a todos e todas que fazemos parte dessa casa 

comum. Mas também é tempo de nutrir a nossa esperança de que o amor não foi 

vencido e tem lugar no coração da humanidade.  

Em Deus encontramos nossa força, diante do luto de incontáveis vítimas fatais 

e estamos em comunhão orante com todas as famílias que sofrem. Acreditamos na 

luta que é traduzida em resistência, resiliência e coragem na vida de cada dia. Cremos 

na força transformadora da vida e da esperança que nos conduz a liberdade e a 



permanente busca de ouvir e interpretar os sinais de Deus em nosso mundo ferido e 

atacado por guerras líquidas e de toda natureza. 

Na oração, Paul Hélène encontrava elementos para o discernimento e a 

liberdade para seguir sua missão.  Hoje, como povo de Deus, estamos convidadas e 

convidados a rezar seu testemunho de amor no ambiente intergeracional e 

intercultural que nos encontramos.  

Sigamos em comunhão com as pessoas que estão em luto por seus entes 

queridos. Unamos nossas orações e ações na luta em prol da paz mundial e pela 

liberdade que Deus nos chama a seguir testemunhando no seu Reino. 

Oferecemos algumas sugestões de oração para que possa nos ajudar a seguir 

aprofundando este sentido de dar a vida por amor, tal como Paul Hélène 

testemunhou. 

Poema: Recado aos amigos distantes, de Cecília Meireles - (1901-1964) 

Meus companheiros amados, 
não vos espero nem chamo: 
porque vou para outros lados. 
Mas é certo que vos amo. 

Nem sempre os que estão mais perto 
fazem melhor companhia. 
Mesmo com sol encoberto, 
todos sabem quando é dia. 

Pelo vosso campo imenso, 
vou cortando meus atalhos. 
Por vosso amor é que penso 
e me dou tantos trabalhos. 

Não condeneis, por enquanto, 
minha rebelde maneira. 
Para libertar-me tanto, 
fico vossa prisioneira. 

Por mais que longe pareça, 
ides na minha lembrança, 
ides na minha cabeça, 
valeis a minha Esperança. 

Salmo: 143 (142) Versículos. 1; 5-6; 8;10 “Ensina-me a fazer tua vontade” 

Link de diferentes canções em Francês - Árabe- Espanhol e Inglês: 

Francês:  "Marche avec nous" Marche avec nous chant de la communauté du Chemin 

Neuf  https://youtu.be/HM9z07fylXM 

https://youtu.be/HM9z07fylXM
https://youtu.be/HM9z07fylXM


Árabe: Pai Nosso com legenda em português  https://youtu.be/KjQ1JzdF3Ow 

Espanhol: "O Senhor nos abençõe (feat Vários Artistas) | Cristóbal Fones, SJ" 

https://youtu.be/NRQrG9ab5kg  

Inglês: Let there be peace on Earth https://youtu.be/1BkoaPTeZM0 

Evangelho (Jo 15, 12-17) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 12“Este é o meu mandamento: amai-

vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que 

aquele que dá sua vida pelos amigos.14Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos 

mando. 15Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu 

chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. 16Não 

fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e 

para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em 

meu nome, ele vos concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”. 

Oração de Paul Hélène: Bem-aventurada Irmã Paul-Hélène 

Uma vida oferecida e entregue, em 8 de maio de 1994 em Argélia. 

Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que proclama a paz, 
anunciando as boas novas, que proclama a justiça. 

Bem-aventurada Irmã Paul-Hélène, que entregaste a vida de corpo e alma para o bem dos 
pobres e dos pequeninos. 

Você trabalhou e mostrou seu desejo de justiça, fez tantos esforços para a paz. 

Em seu poderoso martírio, sua fé não enfraqueceu. 

Confiamos à sua proteção o mundo ferido, especialmente os países em dificuldades, conflitos 
e guerras, em busca de justiça e paz. 

Por sua intercessão, cuide de todos aqueles que lutam para que a verdadeira paz retorne ao 
mundo. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém. 

Meu Deus, realizai a unidade dos Espíritos na verdade e a união dos corações na Caridade. 

Em unidade na oração, 

Secretariado Internacional Justiça, Paz e Integridade da Criação.  

 Irmãzinhas da Assunção. 

 

https://youtu.be/NRQrG9ab5kg
https://youtu.be/1BkoaPTeZM0

