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 Eu escrevo para você... 
 

«A alegria é sinal de um coração que ama muito o Senhor» Carta 60 
 

Para Madre Mazzarello a alegria é sinal de algo mais, é sinal de um grande amor a Deus e ao próximo e, 

portanto, de uma liberdade interior que impele sempre para além do dever, impele para um dom de si que 

persevera no tempo. A alegria é aquela realidade visível que brota de uma realidade invisível: o coração 

unido, o coração habitado pelo amor de Deus. Quem ama Deus e os irmãos entra naquele espaço interior em que 

se experimenta uma profunda paz e consolação mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos. Isso comporta o 

viver “com gosto”, e compartilhar com os jovens a plenitude da vida, de ensinar o caminho rumo ao coração 

unificado: tudo isso não o ensinam os livros, mas uma vida vivida continuamente em companhia de Deus e dos 

homens. 
 

 

A espiritualidade da alegria  
 

Tantas vezes Madre Mazzarello convida a viver com alegria, viver em plenitude o amor de Deus e dos próximo 
e libertar a vida verdadeira em toda parte.  
 
«É possível ser alegres hoje. A alegria jorra de uma fonte inexaurível e cristalina: a alegriaa de viver 

uma aprofunda amizade com Jesus! Ele mesmo nos disse: «Disse-vos essas coisas para que a minha alegria 

esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros assim 

como eu vos tenho amado. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos» (Jo 15, 11-12). 

As palavras de Jesus nos fazem entender que é sim importante ser difusores de alegria, mas o que conta 

verdadeiramente é ser testemunhas na simplicidade do cotidiano, por meio de gestos de amor no trabalho, até 

dar a vida por amor.  
Doai gestos de amor e sereis geradores de vida. Sede testemunhas de Jesus e semeareis alegria verdadeira e 

duradoura em vossa existência e na existência de tantos jovens que a procuram nem sempre por estradas 

verídicas e autênticas. O mundo tem necessidade de luz para encontrar um sentido à vida, para enxergar a 

direção certa a ser seguida. As jovens e os jovens de hoje estão em busca desta luz para caminhar com 

confiança rumo ao futuro. A alegria, que nasce da presença de Jesus vivo nos vossos corações, é aquele raio 

de sol que transforma as cores da vossa existência e contagia de esperança a todos quantos encontrais no 

vosso caminho» (Carta de Madre Yvonne Reungoat aos Jovens do MJS, Roma – 2013). 

 

 


