
 

 
 
März / Marco 2019                                   portug.  
Quando fizeram isso a um destes 
meus mais insignificantes irmãos, 
a mim o fizeram!                   (Mt 25,40)                                                 
______________________________________ 

Para voce! 
For you! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 
  nós nao esperávamos uma pobreza dessa quando chegamos pela primeira vez no nosso 
acampamento de paz na Albania no caminho para Fermentim, em uma zona na perifería da 
cidade de Shkodra. De repente estávamos em uma regiao cheia de barracos muito pobres. As 
ruas argilosas eram no verao cheia de poeira e no inverno  uma lama só. E criancas brincavam 
por todos os campos. A maioria dos moradores desse bairro vinham das montanhas da Albania. 
Eles eram considerados estrangeiros e ficaram estrangeiros, abandonados a sí próprios. Eles 
eram ignorados pela prefeitura.  
 
   Elona uma jovem estudante também foi crescida em Shkodra. A família dela teve o 
mínimo necessário para viver, um teto sobre a cabeca, uma cama limpa, suficiente para comer e 
uma família íntegra. Assim que ela pela primeira vez percebeu as necessidades dessas criancas 
nesse bairro, ela ficou profundamente chocada. Essas criancas estavam claramente em pior 
situacao do que a dela. As imagens que ela viu nao a deixaram mais. Com tres freiras, que já 
tinham um engagajamento e com os amigos dela, ela pensou, o que eles poderiam fazer juntos.   
 
   Rapidamente ficou evidente que os pais dessas criancas nao poderiam se preocupar na 
formacao deles. Nesse ponto precisava-se mais do que tudo uma ajuda enérgica.  Assim Elona 
decidiu-se juntamente com seus amigos a organizar para as criancas de Fermentim todos os 
sábados uma “tarde colorida”. Com isso eles ofereciam aos alunos ajuda nas tarefas de escola, 
aulas particulares em matemática, albanes e ingles, esporte e jogos – e tudo isso já há dois anos! 
Uma vez Elona contou que o mais gratificante desse trabalho é, participar da alegria dessas 
criancas, quando elas melhoram as notas escolares.  
  
   Entretanto a vida conduziu Elona para Tirana, a capital da Albania. Todo sábado, quando 
ela tem esse servico, ela faz especialmente essa viajem de duas horas e meia de onibus! 
“Quando fizeram isso a um destes meus mais insignificantes irmãos, a mim o fizeram!”, Jesus 
disse aos seus discipulos. O concreto amor dessa jovem albanesa sao pagamentos para a conta 
celeste, que através desse ato eles dizem: Para voce! – For you! 
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