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Vim lançar fogo à terra.                                 

                                                                   (Lc 12,49)                                                                                                                   
__________________________________________            

Juntos – o que poderia ser melhor?  

Together – what could be better? 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  uma vez por ano nós nos encontrávamos, geralmente nos nossos acampamentos de reunioes 

em Sarajevo. E o que acima de tudo ficou na minha memória, foi o sorriso dele. Era um brilhar 

que vinha do coracao dele. E um dia ele me falou em confianca. „Eu sou sempre muito feliz quando 

nós estamos juntos! Eu fico ansioso o ano todo por esse acampamento! Pois uma alegria dessa que 

eu vivencio no nosso estar jungo eu ainda nao achei em lugar nenhum!“  

 

  Um dia aconteceu uma conversa. Nós sentávamos num banco – o sol brilhou. Eu comecei 

a contar sobre Jesus que somente por tres anos havia estado na vida pública e que tinha percebido 

que muitas pessoas se aborreciam com sua mensagem de liberdade e misericórdia. Eles queriam 

matar-lo. Porém ao mesmo tempo Jesus sentia quao era importante a presencia dele para as suas 

amigas e seus amigos. Por isso ele queria ficar com eles e ajudar-los a descobrir a liberdade dos 

filhos de Deus. Através do agir dele ele deixou descobrir um amor, do qual ele havia chegado e no 

qual ele iria retornar. Ao mesmo tempo ele deixaria esse amor com seus amigos. Entao ele disse 

para eles: “Onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.” Seu 

nome era AMOR. Entao, aonde verdadeiro amor foi vivido, aí era ELE atuando, era ELE presente.  

 

  Assim eu perguntei a Tomaš: „Voce entende? Na alegria que voce sempre sente, mora 

Jesus. É o rastro Dele. ELE foi e é em nosso vivo “um com outro” nos nossos acampamentos entre 

nós. ELE estava lá! Voce encontrou-O. ELE fez teu coracao muito feliz e o deixou encontrar a 

paz. ELE arde dentro de voce!” As lágrimas rolaram sobre as faces de Tomaš. Ele tinha entendido. 

Foi o fogo de Deus vivo sob nós, que tinha tocado o coracao dele. Tomaš se decidiu a se tornar 

Padre. Esse amor que ele tinha descoberto ele queria dar a muitas pessoas.  

   

  Queridos amigos da Palavra, Jesus chegou para lançar fogo sobre a terra. Tomaš tinha 

descoberto esse fogo activo no ser junto vivo das pessoas. Assim era a partir de agora claro para 

ele: Juntos – o que poderia ser melhor? – Together – what could be better? 
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