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Chega a tua mão, e mete 
a no meu lado.             ( Jo 20,27)                                                 
______________________________________           

feridas – lugares de encontro 
wounds – places of encounter 
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Queridos amigos da Palavra, 
 

 Dores e feridas – quem é que deseja? De preferencia nós evitamos isso! Que eles 
podem ser “presente de amor”, como esta em uma musica, é dificil de pensar! 
  
   Padre Rainer, um irmao franciscano, me ajudou a descobrir isso mais profundamente. 
Quando eu o conheci há algumas semanas atrás, encontrei-o deitado em uma velha poltrona 
reclinável. Os olhos dele me chamaram atencao. Eles eram como pedras preciosas e 
erradiavam uma profunda alegria. Rapidamente comecamos uma conversacao. Há 17 anos 
atrás ele teve uma acidente muito grave. Ele estava dirigindo um pequeno onibus. Durante a 
viagem um pneu da frente estorou. Quando Padre Rainer escutou o barulho da explosao, ele 
pensou na hora em uma palavra do Evangelho. Jesus disse aos soldados que queriam prende-
lo em respeito aos seus amigos: “Se voces me procuram, deixem os outros irem embora!” 
Essa palavra tinha inspirado dizer Padre Rainer a Jesus: „Se voce me procura nao deixe 
acontecer nada de mal com os irmaos que estao no carro.“ Entao o carro comecou a derrapar. 
Nao aconteceu nada com as pessoas que estavam no carro, somente Rainer nao podia mais se 
mover devido a um ferimento na coluna vertebral. Ele ficou 17 meses em hospitais. Um 
pouco de movimento foi-lhe presenteado de volta. Mas desde o acidente ele tinha uma dor 
continua. “Voce sabe”, ele deixou me entender, “eu nunca perguntei: Porque eu? Entao eu 
tive imediatamente o entendimento: Nessa dor eu posso monstrar a Jesus o meu amor, e 
novamente, momento por momento. Eu dou a ELE toda a dor!“ Muito comovido eu olhei nos 
olhos resplandecentes dele. Eu “ví” um amor por Jesus brilhar, como eu raramente havia 
vivenciado.  
 
   Queridos amigos da Palavra, Padre Rainer me ensinou que cada dor e cada ferida pode 
se tornar um lugar de encontro. Assim como o Apóstolo Tomas foi convidado a tocar as 
feridas de Jesus, eu posso ficar nas minhas feridas perto de Jesus. ELE bate na porta – na 
minha dor. Vamos fazer de cada dor um presente a Jesus. Entao tornar-se feridas – lugares 
de encontro.  Wounds – places of encounter.   
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