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Onde estiverem dois ou três 

reunidos em meu nome, aí 

estou eu no meio deles.   
(Mt 18,20) 

______________________________________ 

“1 + 1 = 3“ 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

ele queria ficar com eles - para sempre. Ele sentiu que eles estavam perdidos sem ele. 

Mas assim como cada pessoa está na terra apenas por um tempo limitado, assim foi para Jesus. 

Ele morreria. Ele tinha vindo de Deus que é amor e também voltaria para Deus. Ele iria embora 

e ainda assim ficaria. Ele queria "desvendar" esse segredo para seus amigos. 

 

Na noite anterior à sua morte, ele mostrou a eles o que é o verdadeiro amor. Ele lavou 

os pés deles, dando um exemplo de amor de servo. Ele os convidou a seguir esse exemplo e a 

se encontrarem nesse amor. Ao fazer isso estava a chave para o mistério da presença de Deus. 

Em todos os lugares do mundo onde as pessoas dão esse amor umas às outras, ali está presente 

entre elas Aquele que é amor. Ele então está escondido e ao mesmo tempo está presente, e dá 

uma luz e uma claridade que antes não existiam, uma alegria que transforma os corações e uma 

paz que já permite que a eternidade amanheça. Onde quer que as pessoas estejam reunidas em 

verdadeiro amor de doação - o nome de Deus - ELE está presente. O seguinte então se aplica: 

1 + 1 = 3. Você e eu com ELE entre nós. 

 

Tomáš conta: “Eu tinha grandes preocupações na minha alma. Eu tinha feito algo errado 

e estava meio sozinho com isso. A culpa sempre o leva à solidão. Foi muito difícil para mim 

falar sobre isso e confiar nela. Por fim, chegou o momento em que entendi: quero contar a um 

amigo por amor. Eu também quero confiar meus lados sombrios a ele. Então escrevi um e-mail 

mais longo e deixei que ele olhasse profundamente em minha alma. Esperei um pouco 

preocupado por sua resposta. Ela veio rapidamente. Ele me fez entender todo o seu cuidado e 

amor. E ele me ligou. Conversamos por muito tempo. Esse não foi o fim do assunto. Mas a cada 

minuto eu sentia minha alma se encher de profunda alegria e paz. Eu senti: Jesus estava lá. Eu 

entendi, éramos três. O amigo e eu e o Jesus oculto: 1 + 1 = 3. 
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