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Dai, e ser-vos-á dado.
(Lc 6,38)
______________________________________
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Seja concreto!
Be concrete!
Queridos amigos da Palavra,
foi uma sexta feira da paixao – tarde da noite. Uma vez que na Franca, esse dia nao é
feriado, ela só poderia se por a caminho depois das 18 horas. As 23 horas ela chegou. Duas pessoas
foram bucar-la na estacao de trem. Ela tinha viajado para poder estar presente em uma festa de
crisma da amiga dela. Agora elas haviam se encontrado depois de um longo tempo. Uma profunda,
contagiante alegria foi imediatamente de sentir. O dia seguinte foi o dia da preparacao. Nós preparamos a festa da páscoa com alguns jovens. Elodie, que tinha vindo de uma cidade perto de Paris,
esta imediatamente no meio de tudo. Ela doou-se aonde ela podia.
A festa da noite da Páscoa comencou. A amiga dela recebeu o sacramento da crisma. Um
momento emocionante. Eu vi Elodie. Ela foi profundamente tocada e comovida. Os olhos dela
pareciam como uma “porta para o céu”, cheia de paz e alegria. Dois dias depois ela estava novamente em Paris. Ela escreveu: “Voce sabe, eu estava um pouco triste, porque eu esqueci um longo
tempo o que a presenca de Deus realmente significa na minha vida. E agora eu entendo que eu
posso pedir tudo a Ele porque Ele esta simplesmente aqui e que eu sempre sou convidada também
a rezar para as outras pessoas. Isso eu descobrí nesses dias.”
Eu me lembrei de Madeleine Delbrêl que na juventude descobriu que nós „podemos amar
a Deus como uma pessoa ama a outra”, isso mudou completamente a vida dela. Essa mesma
felicidade Elodie tinha vivenciado. Com alegria ela tinha ido as ruas para encontrar Jesus nas pessoas da cidade dela. Todos que ela via ela recomendava rezando a Deus.
„Dai, e ser-vos-á dado”, Jesus tinha aconselhado aos seus amigos. Ele tinha acrescentado:
“boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço! Essa “vida em abundância” eu tinha podido ver nos olhos de Elodie. Ele tinha dado, ela viajou centenas de kilometros
para a festa da amiga. Ela voltou muito presenteada para casa. Deus conseguiu tocar o coracao
dela novamente. Ela recebeu: riqueza e abundancia. Amor que se dá é sempre concreto. Entao:
Seja concreto! – Be concrete!
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