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Deu tudo que tinha!
(Mc 12,44)
_____________________________________

Kontakt:

Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.:
Mail:
Homepage

+49-172-5638432
meinolf.wacker@go4peace.eu
www.go4peace.eu

Nao deixe de doar!
Don’t stop giving!

Queridos amigos da Palavra,
ela havia perdido o marido. Agora ela estava sozinha, uma velha viúva. Ela viveu sua
vida, se entregou e estava cheia de profunda gratidão. Ela era pobre e grata por tudo que
recebeu. Ela vivia modestamente e só pegava o que precisava. Ela doava todo o resto aos
outros. O caminhada diária ao templo fazia parte do seu ritmo de vida. Ela sabia que sua vida
estava enraizada em Deus. Ela confiava nele. Para que ela pudesse dar tudo com um coração
puro que ela não precisava com urgência.
Durante uma de suas visitas, Jesus a observou. Muitos frequentadores ricos do templo
deixaram muito dinheiro no templo. A pobre viúva “só” deu duas pequenas moedas, mas com
elas deu TUDO que tinha. Ela mostrou sua confiança infinita na vida e em Deus. Jesus
imediatamente compartilhou essa experiência com seus discípulos. Assim, esta pobre
desconhecida tornou-se uma professora convidativa em questões de “confiança” e
“generosidade” para todas elas.
Na época de Corona, recebemos um pedido de ajuda da Albânia. Em uma área pobre,
muitas crianças ameaçavam perder totalmente o acesso à educação por falta de infraestrutura
e de oferta. Eles só ficavam em casa na rua. Um grupo da rede go4peace montou um
programa educacional para os três meses de verão. Uma grande soma de dinheiro era
necessária para isso. “Você pode ajudar?” Lemos em um e-mail. Em confiança, dissemos que
sim. - Uma única mulher descobriu o projeto na Albânia de maneira indireta. Ela teve um
momento pessoal difícil e era grata pelo presente de sua vida. Ela doou espontaneamente
metade do dinheiro de que precisava. Quando as crianças de uma classe da escola primária
descobriram sobre a situação de seus colegas, elas mesmas tiraram os últimos centavos de
seus bolsos. Todos nos fizeram entender: a vida é um presente e se realiza em dar! - Nunca
pare de doar! – Don’t stop giving!
go4peaceTeam

Meinolf Wacker

