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Queridos amigos de go4peace, 
 

algo inacreditável aconteceu. Os amigos de Jesus o reconheceram como o Messias. Para eles, 

estava claro que isso os libertaria do domínio estrangeiro dos romanos. Um deles, Judas, até entregou Jesus 

aos romanos. Isso, ele acreditava, apressaria o momento em que Jesus demonstraria Seu poder como 

Messias e destruiria os romanos. E então tudo ficou muito diferente. Jesus mostrou seu poder na impotência 

do amor. Ele se permitiu ser crucificado e morreu miseravelmente como um criminoso. Ele mostrou até 

onde o amor pode ir. Ele segue todos os caminhos na escuridão da solidão humana. 

 

Lá estavam eles. Será que eles apostaram na carta errada? Eles eram perdedores totais na frente de 

seus amigos e suas famílias. Nesse desespero e desesperança, dois deles foram para Emaús. Eles falaram 

sobre tudo que estava no coracao deles. Isso trouxe algum alívio. Um estranho de repente se juntou a eles 

do nada. Ele perguntou com cuidado e colocou tudo o que havia acontecido sob uma nova luz. Ele ficou 

com eles em Emaús. Seus corações queimaram. Quando comeram juntos, descobriram que era Jesus. Não 

reconhecido, Ele lhes dera luz, paz, clareza e um coração ardente. Então eles não o viram mais. Ficou 

imediatamente claro: eles tinham que compartilhar essa experiência. Naquela noite voltaram a Jerusalém 

para contar tudo aos amigos. 

 

Você já teve uma experiência em que seu coração ardeu porque foi tocado por Jesus - em uma 

conversa, em uma descoberta, ouvindo um sermão, em uma experiência compartilhada...? Tome um pouco 

de tempo para pensar sobre isso. Se você encontrou um ou dois amigos com quem deseja passar este ano, 

compartilhe essa experiência com eles este mês. O coração de Tomáš também estava uma vez em chamas: 

 

“Eu fui aos campos de encontro go4peace em Sarajevo por muitos anos. Sempre que estávamos 

juntos e trabalhávamos juntos para outros em muitos workshops, sentia uma alegria em meu coração que 

não conhecia de outra forma. Eu ansiava pelo próximo acampamento durante todo o ano. Mais tarde, fui 

ver Meinolf em Kamen por alguns dias. Contei a ele sobre essa alegria ardente em meu coração. Sentamos 

em um banco ao sol. Meinolf cuidadosamente me fez entender: 'Você sabe, essa alegria em seu coração é o 

rastro de Jesus entre nós. Você se entregou completamente por amor nos campos. E os outros participantes 

fizeram o mesmo. E então, de repente, Jesus está lá – como uma pessoa real. Ele não pode ser visto com 

nossos olhos humanos, mas você sente sua presença na alegria, paz, paciência e seu coração ardente.´ Eu 

escutei e me lembro de lágrimas enchendo meus olhos. Eram lágrimas de alegria. Tenho certeza: você 

também teve experiências semelhantes.” Compartilhe sua experiência! - Share your experience! 
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