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Quando eles viram a estrela,
eles se encheram de uma
grande alegria.
(Mt 2,10)
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Vá em frente!
Set off!

Queridos amigos da go4peace,
ele era jovem e dinâmico - cheio de ideias. A vida e o mundo estão abertos a um jovem
que, como mágico na história do Natal, há 2.000 anos. À noite, ele sonhava com uma nova
margem de vida em países distantes. Ao mesmo tempo, tudo se tornou para ele pequeno e
estreito - monotonia diária. Trabalho e estresse durante a semana – e longe de tudo no fim de
semana. Relaxar, nao fazer nada, dançar, festejar, conversar, brincar, praticar desporto, fazer
visitas ... Mas a abundância e a paz não se achavam no fundo do seu coração. Um desejo por
mais queimava em seu coração. Ele tem um desejo. Tem que ter mais significado na vida. Ele
tinha que sair - a partida foi anunciada.
Algo brilhou ali - como uma estrela. Ele encontrou dois companheiros. Os três, como
“astrólogos do Oriente”, quiseram ousar. Eles se soltaram e foram embora. Eles se aventuraram
na vida – guiados por uma luz misteriosa em seus corações. Eles seguiram a estrela de seu
desejo. E então – após uma longa e árdua jornada – eles encontraram uma criança. Isso os atraiu
para fora de si mesmo. Eles caíram de joelhos e adoraram. Naquele momento, Deus tocou seus
corações. O desejo dos tres chegou à meta final. Uma grande alegria encheu-os. Eles encontram
Jesus não com uma lista de desejos, mas apenas com o desejo de estar com ele. Cara a cara,
ouvindo, escutando e orando eles aprendem a conhecer seu rosto. Deus não é mais uma ideia
para eles. ELE os encontrou na partida de suas vidas.
Christin também ousou partir. Depois de terminar o colegial, ela foi enviada para o país
de sua família - a Rússia. Durante um ano mergulhou num mundo que não conhecia, cheio de
dinamismo e espaço, cheio de carências e pobreza. “Muitas vezes eu chorava à noite. Foi demais
para minha jovem alma! Mas sempre novamente havia pessoas que cuidavam de mim e estavam
lá para mim.” Quando ela me conta isso, eu vejo a alegria dos mágicos em seus olhos. Ela
também ousou e partiu. Ela tinha encontrado. Então: “Vá em frente! – Set off!"
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