
 

 
 
Mai / Maio  2019                                     portug. 
Maria, porém, guardava todas 
estas coisas, meditando-as em 
seu coração.                   (Lc 2,19)                                                 
___________________________________           

Mastige-o – como um boi! 
Be cool – be cow! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
  aconteceu na véspera de uma viagem de férias. O irmao cazula teve um grave 
accidente com o skateboard. E ficou entre a vida e a morte. Depois de dias de esperancas e 
incertezas ficou claro: O irmao dele iria sobreviver. Mas ele ficou desde entao deficiente. A 
vida da família dele mudou por complete. Agora valia investir tudo no doente. A alegria de 
que ele continuou vivo e com eles e as perguntas dolorosas, porque isso aconteceu, 
acompanharam desde entao a vida dele. Suas preces para uma salvacao de todo desse 
sofrimento pareciam ficar sem serem escutadas. Ele escreveu em uma carta: “Eu rezava 
regularmente, ia também as vezes ao culto, mas de alguma forma os rituais foram se tornando 
sempre vazios. No dia a dia eu me definia sempre menos como um cristao!” 
 
  E entao ele escutou – Tomas é o nome dele – em um impulso matutino em um dos 
nossos acampamentos go4peace. Se tratava sobre Deus, que na cruz tinha monstrado um amor 
que vai até o fim. Deus, o amor absoluto, monstra na cruz, que para ele nao há fronteira no 
amor. Até na mais profunda escuridao e até no íntimo abandono foi Jesus no seu grito: “Meus 
Deus, meu Deus, porque me abandonastes?” Ele queria estar alí por amor aonde ninguém 
quer estar – na solidao, na escuridao, na dor infinita – para sera aí nosso amigo.  
 
  Essa palavras nao deixaram mais Tomas. Ele escreveu: Esses pensamentos sobre o 
encontro com Jesus no sofrimento me deram muito; eu ainda tenho mastigado muito isso 
(como um boi) conforme o lema, que nós vivemos: Be cool – be cow! Essa experienca 
colocou em mim algo livre, que há  muito tempo estava emperrado. Hoje eu posso dizer: Eu 
sou orgulhoso de estar ligado com muitos e especialmente com Jesus! 
 
   Queridos amigos da Palavra, também Maria, a mae de Jesus, nao entendeu tudo 
imediatamente na vida junto a Jesus. Mas ela se acostumou a pegar no coracao tudo o que 
acontecia e pensar sobre isso. Ela movia as coisas pra lá e pra cá, ela mastigou as coisas. Bois 
encoragem essa postura para a vida: Mastige-o – como um boi! Be cool – be cow. 
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