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Não há amor maior do que dar 

sua vida por seus amigos.      
                                             (Joao 15,13)  

_____________________________________ 

Nao sozinho – mas juntos! 

Not alone – but together! 
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Queridos amigos de go4peace, 
 

Repetidas vezes Jesus teve que experimentar que para os seus amigos seus próprios 

interesses eram mais importantes. Eles eram bons em seus próprios interesses, eles 

rapidamente deixaram todo o resto de lado. Quando ele lhes confidenciou que seria entregue 

aos escribas e principais sacerdotes e que eles o matariam, eles não deixaram que isso tocasse 

seus corações. Em vez disso, eles discutiram no caminho qual deles era o maior. Quando 

Jesus convidou um jovem a doar sua riqueza, ele saiu triste porque tinha muita riqueza e não 

queria compartilhá-la com os pobres. 

 

Jesus queria que seus amigos entendessem que a chave do mistério do reino de Deus 

não é ter muito e acumular muito, mas dar a vida por amor. Eles poderiam aprender isso com 

ele. Ele deu seu tempo a uma mulher que conheceu no poço de Jacó e abriu uma nova vida 

para ela na conversa, ele deu sua confiança ao centurião romano e assim curou seu servo. Ele 

deu perdão a uma mulher pega em adultério. Jesus sempre deu sua vida de novo. Através 

desta doação, através do seu amor concreto, desenvolveu-se uma relação com a pessoa 

individual. Esse relacionamento honesto tornou-se o lugar de experimentar o amor de Deus 

por ela. E é isso que Jesus deixaria como segredo para seus discípulos no final de sua vida: 

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei!” Neste amor recíproco estaria com eles para 

sempre. 

 

Tomáš diz: “Tenho um amigo que tem um bom amigo na Ucrânia. Repetidamente ele 

o chama e tenta estar perto dele durante este período difícil da guerra. Um dia, ele enviou uma 

mensagem de WhatsApp para ele e disse que havia rezado um terço por ele. Então veio a 

resposta: 'Obrigado por estar lá e por sempre enviar mensagens. Eles me dão força e apoio. 

Hoje estive fora o dia todo e visitei refugiados em diferentes lugares. Foi uma experiência 

poderosa e realmente me encorajou. Eu apenas fui e dei minha vida para estar perto das 

pessoas. Tenho a impressão de que Deus está tramando alguma coisa. É bom fazer parte do 

jogo de Deus.'” – Não sozinho – mas juntos! Not alone – but together!  
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