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Constrói pontes! 

Build bridges! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  duas jovens meninas da Noruega estavam hospedadas na nossa cidade. Elas haviam 

escutado sobre o go4peace e queriam ter o prazer de escutar mais. Entao eu convidei as duas e 

algumas outras jovens pessoas desse movimento de paz para tomar um sorvete. Niko estava junto.   

 

  Rapidamente comecamos uma conversa, risos e brincadeiras. Depois de duas horas o grupo 

ficou menor. As duas meninas escandinavas e Niko puderam ficar até mais tarde. No dia seguinte 

eu perguntei como foi o decorrer da noite. 

 

  “Nós tivemos uma ótima conversa!” eu lí num email do Niko. “Nós tínhamos comecado a 

discutir sobre as nossas posicoes a respeito de nossa crenca. Durante essa sincera partilha e 

atenciosamente escutar, muita coisa comecou a se modificar. Um de nós contou que ele nao pudia 

acreditar realmente em Deus. Nesse momento eu entendi que nessa hora foi muito importante nao 

dizer muitas palavras mas simplesmente estar aí. Assim surgiu um espaco entre nós no qual o outro 

se sentiu muito a vontade e pudia dizer todos os pensamentos duvidosos. Eu consegui sentir 

literalmente: “Deus estava atuando! Nós  estávamos em paz – com nós mesmo, um com o outro e 

eu gostaria de dizer, com Deus também.” 

 

  Queridos amigos da Palavra, Niko entrou em segundo plano para deixar espaco ao outro. 

Esse conseguiu dizer tudo e encontrou desse modo a paz consigo mesmo. E entao de repente 

percebemos alguma coisa que antes nao estava alí. Nao pode ser esse “alguma coisa” também 

“alguém?” Deus – escondido nessa paz que Jesus nos prometeu? Eu sou seguro, quando nós damos 

ao nosso próximo aquilo que ele / ela precisa justamente nesse momento, aí nós doamos a paz e 

damos espaco ao pacificador eterno para a obra dele entre nós. Vale a pena aprender assim a amar 

desse jeito. „Constrói pontes Brücken! Build bridges!“ 
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