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Enquanto eles ainda falavam sobre
isso, ele mesmo entrou no meio deles e
lhes disse: "A paz esteja com vocês!“
(Lc 24,36)
_____________________________________
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Abra espaço para Jesus!
Give space to Jesus!

Queridos amigos de go4peace,
Após sua morte na cruz, Jesus não estava mais preso ao espaço e ao tempo. Seu corpo
estava na sepultura. Mas Jesus permaneceu quem ele era – mesmo depois de sua morte. Ele
permaneceu a pessoa que era enquanto estava vivo na terra - para sempre despertado por seu Pai
celestial. Isso foi difícil para seus amigos entenderem no início. Mas eles experimentaram que
Jesus ainda estava com eles - não para olhar com os olhos físicos e não para tocar com as próprias
mãos. Mas o impacto de sua presença era inegável. Quando ELE estava lá, eles sentiram uma paz
que o mundo não podia dar. Passar isso para outra gente era tudo menos fácil. Mas essa
experiência queimou tanto neles que eles tiveram que contar sobre isso. Parecia algo assim:
"Quando estávamos juntos e abrimos totalmente nossos corações um para o outro, sentimos: ELE
não se foi. ELE está lá. ELE nos dá uma paz que simplesmente nós não tínhamos. Era como se ele
mesmo nos tivesse dito: A paz esteja convosco!”
A presença de Jesus pode ser sentida em seus efeitos. Sua presença cria paz, alegria, luz,
fogo... Você pode experimentar esses efeitos da presença real de Jesus. Ele está chamando você
para ser seu amigo, que o conhece e que sente sua presença. Torne-se um especialista na presença
de Jesus. Então você poderá dizer: "Eu o 'vi' com os sentidos da minha alma. Eu o 'toquei' na paz
que ele deu! Eu 'ouvi' a voz dele no fundo do meu coração!"
Tomáš diz: “Estava de férias com alguns irmãos. Nós tínhamos ido em oares para as
montanhas em um dia ensolarado. Sentamos em frente a uma cabana alpina. Todo o panorama da
montanha nos cercava. Começamos a conversar. Conversamos sobre o ano passado, sobre nossas
dúvidas, saídas e tentativas. Eu levantei muitas questões internas. De repente, meu coração se
encheu de uma profunda felicidade. Eu senti: não estamos sozinhos. Jesus está lá Ele nos deu uma
alegria que não existia antes. Ele nos deu uma luz na qual encontrei respostas para minhas dúvidas
e novas ideias para o meu caminho. Tive a impressão: você está no céu. Jesus está lá. Porque onde
Jesus está, aí está o céu.” – Abra espaço para Jesus! Give space to Jesus!
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