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(Mt 28,9)
_____________________________________
Descubra Jesus no seu dia a dia!
Discover Jesus in your daily life!
Queridos amigos da Palavra,
o projeto de Deus com a sua humanidade estava em jogo. Guerra, injustiça e desigualdade
estavam na ordem do dia. Os profetas haviam chamado ao arrependimento por muitos anos. Não
funcionou. Então Deus decidiu enviar seu filho à terra. Ele deveria revelar novamente a vocação do
homem para o amor fraterno. Foi assim que Jesus veio ao mundo. Ele compartilhou a vida das pessoas
por mais de 30 anos. No final de sua vida, ele sentiu que nós, humanos, continuaríamos precisando
dele. Então, por amor, ele queria ficar conosco para sempre - escondido, mas muito presente. Ele foi o
primeiro a encontrar Maria Madalena e várias outras mulheres depois de sua morte e deu-lhes a tarefa:
“Ide, diga aos meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá eles me verão! ” (Mt 28:10) Com isso, ele os
mandou de volta ao mar da Galiléia. Era onde eles estavam em casa. Ele queria ficar com eles lá. Ele
queria transformar especialistas em pesca em especialistas na presença de Deus.
Neste ano de 2022 queremos seguir este grande desejo de Jesus de estar conosco em nossa
vida cotidiana. Nós o convidamos a se tornar um especialista na presença oculta de Jesus. Além disso,
todos os meses existe este pequeno impulso para você que o ajudará a descobrir a presença de Jesus.
Não se trata de acreditar na presença de Jesus porque ele nos prometeu. Em vez disso, trata-se de
descobri-lo e experimentá-lo. Se ele está presente entre nós, então se faz notar na paz, na luz, no fogo e
na alegria que só ELE pode dar. Tomaš de Bořitov (República Tcheca) contará um pouco de
experiência sobre cada um desses impulsos, no final de cada impulso e no vídeo do “go4peace app”.
Aqui vem sua primeira experiência - bem no meio de sua vida cotidiana:
“Eu tinha comprado um hambúrguer e estava ansioso para jantar. À minha frente estava um
caminhão perdido na rua. O motorista fez sinal para que eu parasse. Ele estava procurando uma vaga
para passar a noite. Eu o ajudei a encontrar um lugar adequado na aldeia. Ele me agradeceu com um
sorriso. Enquanto eu dirigia, ocorreu-me que o motorista certamente estaria com fome. Eu ainda tinha
o hambúrguer delicioso que estava esperando. Então, voltei para a caminhao. "Tem algo para comer
aqui! Tenho certeza que você está com fome!", eu disse e entreguei a ele meu hambúrguer. Ele me
olhou surpreso e sorriu agradecido. Depois fui para casa. Tive muita alegria no coração, mesmo sem
um hambúrguer no estômago.” - Descubra Jesus no seu dia a dia! – Discover Jesus in your daily life!
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