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No mesmo momento ele 

a endireitou.          (Lc 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
_____________________________________ 

                        Endireite-se! 
                       Straighten up! 

 

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

 

 

 
   Queridos amigos da palavra, 

  

  de alguma coisa difícil aconteceu em sua vida. Agora era como um grande fardo em 

sua alma. Isso a deprimiu tanto que ela não conseguia mais andar ereta. Ela não podia 

compartilhar com ninguém. Ela se arrastou pela vida sozinha. Ela havia se tornado muito 

torta. Sempre mantinha seu olhar voltado para o chão. Ela não conseguia ficar em pé por 18 

anos. Então ninguém mais a viu e ninguém olhou para ela. 

 

  Foi mais por acaso que Jesus passou por ela. Quando ele a viu, não demonstrou 

nenhuma timidez. Pelo contrário. Imediatamente ele olhou para ela e a chamou. Seu olhar não 

era crítico e ressentido. Sob seu olhar de amor ela sentiu: Pode ser tudo o que foi. Esse olhar 

não julgou, ao contrário, endireitou-a. “Mulher, estás redimida do teu sofrimento”, ouve e 

sente as mãos de Jesus na cabeça. Ela não tinha recebido uma proximidade tão gentil em duas 

décadas. Nessa proximidade ela se encontra novamente, e aquilo que não se foi há anos 

acontece de repente: ela se endireita! 

  

  Nossos primeiros passos na Bósnia devastada pela guerra estavam pendentes. Comecei 

esta aventura com uma jovem e um rapaz. Tivemos muito tempo para conversar ao longo do 

caminho. Quando chegamos, ficamos sem palavras em aldeias completamente destruídas. 

Pessoas idosas sentavam-se em todos os lugares em frente aos barracas. Por onde devemos 

começar? “O amor só pode amar!”,disse eu. Vamos começar por algum lugar onde a 

necessidade seja maior. Foi assim que a aventura go4peace começou. No final do ano, recebi 

uma breve saudação da jovem. “Obrigado pelo nosso tempo juntos na Bósnia. Antes dessa 

experiência eu estava no escuro. Tomei uma nova decisão para a vida!” Compreendi como o 

fio de esperança da jovem tinha sido frágil. O compromisso compartilhado com os outros deu-

lhe uma nova coragem! – Endireite-se! Straighten up! 
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