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Lembra-te de mim, quando
entrares no teu reino!
(Lc 23,42)
____________________________________
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Fale com Jesus!
Talk to Jesus!

Queridos amigos de go4peace,
de alguma forma ele não tinha criado juizo. Ele havia cometido tantos crimes. Agora ele
tinha que pagar por seus erros com a vida. Os três foram condenados à morte e crucificados.
Ele podia entender o motivo de sua própria convicção. Foi a “recompensa pelos seus feitos”
(Lc 23,41). Ao lado dele estava pendurado Jesus – 33 anos, ao lado dele estava um segundo
criminoso. Jesus defendeu a mensagem de amor. Ele citou muitas injustiças pelo nome. Com
isso, ele virou os grandes de sua religião contra ele. Eles o processaram e agora Jesus estava
injustamente pendurado na cruz.
Não havia como voltar atrás para o jovem. Sua vida logo chegaria ao fim na terra. Ele
teve uma conexão com Deus durante sua vida? Nós não sabemos disso. Mas agora ele sente a
profunda bondade e misericórdia de Jesus. Ele olha para Jesus e lhe pergunta: “Jesus, pense em
mim quando entrar no seu reino!” Em sua necessidade, ele fala diretamente a Jesus. Nesse falar,
sua alma encontra apoio e confiança. “Hoje você estará no paraíso comigo!” Ele pode ouvir.
De repente, foi preciso encontrar um apartamento para uma jovem estudante em uma
cidade distante. Já estávamos a caminho desta cidade. Por telefone, ela foi desaconselhada a
uma oferta. Ela rapidamente encontrou um apartamento adequado na Internet que pudesse ser
visitado naquele dia. Ela escreveu um e-mail para a dona do apartamento em seu smartphone.
Ela responderia isso rapidamente? – Nosso tempo era limitado. Nós oramos. “Jesus, se for da
sua vontade, deixe esta mulher encontrar a correspondência e reagir!” Após 5 minutos a dona
perguntou quando deveria ser a exibição. “Se possível em 15 minutos!” escreveu a jovem de
volta. “Oh, isso é muito esportivo, mas funciona!” Foi a resposta. Não há um momento em que
não seja possível falar com Jesus. Então: Fale com Jesus! - Talk to Jesus!
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