
 
 
 
 
 
  

 
April / Abril  2018                                          portug. 

Amas me? 
                                             (Jo 21,16) 
______________________________________ 
Credo – eu dou a voce o meu coracao! 

Credo – I give you my heart! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 

nao é tao comum que alguém te pergunte: Voce me ama? – Uma pergunta dessa é 
“permitido” só entre pessoas que estao apaixonadas. Provavelmente entao está aquele que faz 
essa pergunta mesmo “apaixonada”! Voces sabem quem fez esta pergunta? – É Jesus e ele 
pergunta a um do seus amigos mais próximos: “Pedro, voce me ama?” Este denunciou Jesus 
poucos dias antes tres vezes. “Voce sabe que gosto muito de voce!” respondeu Pedro – 
também tres vezes. Com isso ele da o seu “Credo”, ele diz a Jesus: „Eu dou a voce o meu 
coracao“! 
 

Uma jovem estudante participou de retiros espirituais. Na última noite, assim ela 
contou, o Padre tinha feito a pregacao do Evangelho sobre o jovem rico. O que ele disse 
tornou-se para ‚take-home message‘ dela. Se tratou da pergunta, o que é “ruin” ou “perigiso” 
na riqueza. “Riqueza faz escravo. Pois quem é rico pode perder algo”, ela tinha escutado e 
depois ela escreveu: “Quantas vezes chegou em mim nos últimos dias essa frase! Eu mesmo 
sou abundantemente presenteado por Deus (so crazily loved!) e isso é ótimo. Eu não mereço 
tudo isso! – Veio gratuitamente – de graca. Mas como eu estou rapidamente disposto a me 
fixar nisto. Entao eu fico de repente „rica“, como o jovem. Quando Jesus entao liga, ele so 
escutará o sinal de ocupado. Quando eu entendí isso, tive um impulse: “De sim a Jesus aquilo, 
a que voce se agarra!” E assim eu tenho rezado: “Senhor, eu dou tudo em suas maos, seja 
feito a tua vontade!“ Essa oracao trouxe uma grande alegria em mim. De repente me foi 
evidente: Se eu dou tudo a Deus, entao ele me dá Seu Tudo, ele próprio. A alegria que de 
repente estava em mim, foi rastro da sua proximidade!”  

 
Queridos amigos da Palavra, nosso coracao está inclinado a se fazer rapidamente preso 

a algo que nao é Deus. Aí ele está preenchido, cheio – entao “rico”. Nao fica muito espaco 
para Deus. Tenhamos a coragem de esvaziar sempre novamente nosso coracao e presentea-lo 
a ELE. Ele quer preenche-lo com o amor verdadeiro, porque ele é apaixonado por voce! Diga 
a ele dia a dia novamente: Credo – Eu dou a voce o meu coracao! Credo – I give you my 
heart!    
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