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Quando eles nao o encontraram,  

eles regressaram à Jerusalém e 

procuraram por Ele alí!              
                                 (Lc 2,45)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

Deixa acontecer! 

Let it happen! 

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

 

 

 

 

    Queridos amigos da Palavra, 

 

  com seis veículos estávamos em uma coluna a caminho dos Balcãs. O tempo piorou 

visivelmente. Estávamos no meio da Áustria - no meio da noite. De forma relativamente 

repentina, uma tempestade atingiu o país. Em pouco tempo, as ruas foram inundadas. Rodovias 

foram fechadas. Nossa coluna de veículos foi despedaçada. Entramos em um estacionamento e 

esperamos. Como devemos encontrar os outros veículos? Celulares e GPS ainda não existiam. 

Só podíamos suportar o que estava acontecendo. Ficamos com o que Dietrich Bonhoeffer disse 

em tempos difíceis: “Nosso cristianismo consistirá apenas em duas coisas: orar e fazer o que é 

justo entre as pessoas!” Oramos por todos os jovens nos carros e pelos motoristas. Quando a 

chuva diminuiu, seguimos em frente com cautela. Centenas de quilômetros adiante, 

encontramos todos os veículos em um estacionamento - como se controlados por uma mão 

amorosa. 

 

  Maria e José também foram empurrados para essa situação. Eles fizeram uma 

peregrinação a Jerusalém com seu filho Jesus, de 12 anos. Eles o perderam no caminho de volta. 

Eles pensaram que ele estava com seus parentes. Como não o encontraram ali, após um dia de 

viagem, voltaram a Jerusalém e o procuraram ali por mais três dias. Eles o encontraram depois 

de um total de quatro dias. 

 

  Como é difícil suportar questões não resolvidas e não enlouquecer - com medo e 

preocupação. Se levarmos a situação a Deus em oração nesses momentos e fizermos o que é 

certo e óbvio, isso ajudará nosso coração a encontrar paz consigo mesmo novamente. E de 

repente podemos permitir com segurança o que está acontecendo. Deixa acontecer! – Let it 

happen! 

          go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


