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Entao os dois contaram o 

que acontecera no caminho.  
                                (Lc 24,35)                                                                                                                                   

_____________________________________ 
Me conte! 

Tell me! 

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

 

 

 

 

    Queridos amigos da Palavra, 

 

  foi em uma estacao de trem tarde da noite. Algumas pessoas faziam anarquia ao redor. 

Theresa estava na plataforma. Uma jovem mulher chegou até ela – insegura e um pouco 

abandonada. Ela estava sozinha. Ela parecia querer contar algo. Theresa decidiu-se por escutar-

lá. A jovem mulher comecou a falar e contou muitas coisas pesadas. Theresa perguntou 

cautelosamente. “E como é o seu nome?” perguntou a jovem mulher depois de um tempo. – 

Quando chegou o seu trem ela se despediu com um abraco e foi para a porta do vagao. De 

repente Theresa escutou o seu nome: Obrigada, Theresa!“ Contudo a jovem mulher nao estava 

mais a vista.  

 

  Um acontecimento semelhante foi com os dois amigos de Jesus no caminho de Emaús. 

Eles haviam passado por vivencias muito pesadas, e agora Jesus havia sido morto – e com isso 

a esperanca deles. Como deveria continuar agora? Um – aparentemente desconhecido – 

colocou-se entre eles. Ele perguntou-lhes: „O que sao essas coisas que voces estao conversando 

nesse caminho?” Eles comecaram a contar tudo. Como isso fez bem! O coracao deles encontrou 

novamente a paz. Comecou a queimar. O desconhecido ficou ainda, partiu o pao com eles e 

entao eles nao o viram mais.          

 

  E que presente é encontrar um ouvido atencioso e aberto! Quando voce pode contar com 

confianca, isso traz a voce a paz. Deus nos deu dois ouvidos para que nós possamos escutar 

mais do que falamos. Quem escuta bem, traz a paz. Convide sensitivamente para contar e 

quando a situacao sugere, pergunte – cautelosamente. Entao, doe o seu ouvido e convide: Me 

conte! – Tell me!   
 

    OnWordTeam   Meinolf Wacker 


