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Ninguém tem maior amor 
do que este, de dar alguém a 
sua vida pelos seus amigos! 

  (Jo 15,13) 
______________________________________           

Mude algo! 
Make a change! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 
 

Queridos amigos da Palavra, 
 
 foram pequenos fragmentos do Evangelho que caíram no coracao dela: „Fiquem em 
mim!“  “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. – “A fim de que 
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.” Assim ela comencou a amar, a 
se engajar para os outros e pedir a Deus tudo que ela precisava para isso. Com isso comecou 
para ela – Mihalea da Eslovenia – a Aventura do Evangelho.  
 
  Ela encontrou uma pobre jovem mae com uma crianca muito doente. A jovem mae 
pediu a ela dinheiro para remédios. Mihaela deixou-se tocar pela miséria dessa mulher. Ela 
pediu em vários grupos um pouco dinheiro para essa jovem mae e para a crianca. Esse amor 
concreto de Mihaela de se engajar por uma pessoa desconhecida comoveu muitas pessoas. 
Num período muito curto de tempo juntou-se o dinheiro para os medicamentos necessários. 
Mihaela contou: “Eu fui muito surpresa e entendi a forca da palavra de Jesus. De alguma 
forma Jesus nos diz: `Doe e entao eu vou poder dar tudo a voce o que precisa!` Para mim 
Jesus é como um fio que através desse corre para mim toda a energía de Deus que ama. É 
como com uma lampada. Mas voce precisa ligar-la para que ela brilhe. Voce tem que estar 
`ligado`!“   
 
 Queridos amigos da Palavra, quando estamos assim „ligados“, entao estamos „online“ 
e nos presenteamos, assim nossas maos estao sempre de novo vazias e Deus lhes pode encher 
preencher-las novamente. Com isso comenca a aventura de Deus. ELE nos convida, a 
confiarmos NELE e na forca DELE – em todos os desafios, que a vida dia a dia nos traz. ELE 
quer nos presentear muito e quer fazer algo junto com nós! Para isso tem que ligar a lampada 
da confianca e dar a nós. Esse é um pequeno passo que causa algo GRANDE. Entao: Mude 
algo! Make a change! 
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