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    Queridos amigos da Palavra, 
 
  existem momentos na vida de uma pessoa no qual seu coracao é profundamente 
tocado, que voce nessa hora tem a certeza para o que voce nasceu. – De um desses momentos, 
certamente presenteado, conta Ruth Pfau, a medica alema de lepra em Paquistao, que morreu 
no dia   10.08.2017 com 87 anos.  
 
  E foi em uma sala de consulta muito pobre na cidade de Karachi, feita de caixas de 
madeiras, sem água e energia elétrica. Somente duas pequenas janelas. A sala cheia de 
pessoas e ainda um calor insuportável, cheiro ruim e barulho. E moscas, por todo canto 
moscas. E nesse baraco de madeira Ruth Pfau encontra um jovem homem que – sem braco e 
pernas – estava se arrastando pelo chao. Ele nao esperava mais nada da vida. Ele consentiu a 
degradacao dele e resignou. Assim que Ruth Pfau viu isso, ela recebeu uma „raiva divina“. 
“Isso nao pode continuar assim”, ela sussurou para uma emfermeira, “alguma coisa nós 
vamos fazer!” – “E foi como alguém ao encontrar seu grande amor: uma vez para sempre. 
Este foi entao decidido e valeu para sempre,” pode-se ler no diário dela.  
 
  Nesses momentos ela se sentiu enfrentada por Jesus. Ela havia se presenteado a Ele 
anos antes, “numa felizidade enorme de pertencer a Ele, incondicionalmente, com os olhos 
fechados e com coracao cantador e uma selvagem, tenra, dancante sorte”, como ela escreveu. 
E agora ela descobriu Ele nas feridas do tempo.  
 
   Também a Tomas, um dos Apóstolos, Jesus  monstrou – inesperadamente – as suas 
feridas. Tomas foi convidado a tocar-las. Nisso ficou claro para ele: Esse homen ferido foi 
Jesus! Ele chamou-o para chegar perto dele e tocar as feridas dele. Essa – quase íntima – 
proximidade deixou Tomas dizer: “Senhor meu, e Deus meu!“ Ele quis imediatamente seguir-
lo dia a dia, momento por momento. Vamos dizer cada vez novamente com Tomas: Com 
VOCE através da vida! – Going through life with you! – Entao ele presentea cada um de 
nós a proximidade, clareza e determinação a qual nós ansiamos.  
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