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Senhor, ensina-nos a 

orar!                     (Lc 11,1)                                                                                                                                                                                                                      
____________________________________ 
             Betet um Frieden! 

                 Pray for peace! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  Deus se tornou importante para a vida dela. Sempre novamente ela procurava pessoas 

com as quais ela podia trocar idéas. Uma jovem mulher – religiao evangélica – tornou-se uma 

amiga de verdade. Ela mesma era católica. Uma noita elas se encontraram na casa dela. Elas 

comecaram juntas a rezar – primeiramente para os amigos, depois para todos que chegavam no 

coracao delas. Ela escrevia: “Foi muito lindo. Jesus estava presente de verdade! Nesse momento 

nós duas estávamos convíctas que simplesmente estao a caminho e deixam falar o coracao delas 

diante de Deus. Eu estou tao feliz sobre isso!” 

 

  Rezar significa estar por enteiro diante de Deus e deixar o coracao falar. E nesse 

momento acontece muita coisa em nós. Frequentemente percebemos quase nada. Mas nós 

sentimos que faz bem. E nós seremos transformados! Nós seremos abracados dentro de um 

encontro vivo. Os amigos de Jesus puderam experimentar isso muitas vezes com Ele. Uma vez 

eles pediram a Ele: “Senhor, ensina-nos a orar!” Eles tinham visto Jesus rezando. Isso havia 

tocado-lhes. Eles querem também entrar nessa profundeza da vida. Jesus ensina-os, a falar com 

Deus como uma crianca falar com os pais, falar “Abba” – “Pai”! Deus é para nós como um pai 

amando ou uma mae amando.  

 

  Assim, nós vamos para ELE! Sejamos nós simplesmente com Ele – como uma crianca 

brinca aos pés da mae. Entao deixemos o nosso coracao falar. Isso nos tráz a paz. Entao nós 

seremos os apóstolos e apóstolas da paz. A nossa vida torna-se- á  uma mensagem de paz. 

Rezem voces para a paz! – Pray for peace! 
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