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Eis a morada de Deus entre os homens! Ele 

habitará no meio deles e eles serão o seu povo. Sob 

ele Deus estará com eles. 
                                                        (Ap 21,3) 

_____________________________________ 
Começa pequeno! 

It starts very small! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Quando o povo judeu retornou ao seu Israel natal de seu exílio na Babilônia, eles começaram 

a trabalhar para reconstruir o templo destruído de uma forma simples. Herodes, o Grande, mais 

tarde o projetou magnificamente. Para os judeus, o templo era o lugar de Deus. O Deus de seus pais, 

o Senhor, que apareceu a Moisés na sarça ardente, habitou aqui atrás da grande cortina no Santo 

dos Santos. Jesus também subiu ao templo para orar. Mas este edifício, em todo o seu tamanho, 

beleza e esplendor, perdeu para ele o seu significado absoluto. À mulher samaritana junto ao poço 

de Jacob, que segundo a sua tradição adorava a Deus no monte Gerizim, disse que os verdadeiros 

adoradores adoram o Pai no céu menos num só lugar e mais "em espírito e em verdade" (cf. Jo 

4,23). Com isso, Jesus fez com que seus discípulos, que ficaram muito impressionados com a 

imponente estrutura do templo, entendessem que Deus sempre quer estar perto das pessoas, como 

um pai ou uma mãe está com seus próprios filhos. 

 

O Deus de Jesus – seu Pai – anseia por seus filhos. Ele quer viver com eles hoje. No final 

dos tempos, como o vidente João descreve em seu Apocalipse, Deus habitará para sempre no meio 

de seu povo - na Jerusalém celestial. Ele estará com eles. Este lugar será tão belo “como uma noiva 

que se adornou para seu marido!” (Ap 21,2) Mas esta beleza e vitalidade que estará no céu quer 

brilhar hoje. Deus quer estar com você e com os seus a partir de agora! Ele quer estar com você! 

 

Tomáš relata: “Senti como o povo judeu deve ter sentido quando seu templo foi destruído 

no ano 70 d. C. De repente tudo ficou difícil e sem perspectivas. Então o diabolos, o fazedor de 

bagunça, está em ação. O que me resta então é apenas o momento. Cada momento é sempre novo. 

Algum tempo atrás eu estava em tal escuridão. Eu tinha algumas horas de folga e me veio a 

pergunta: O que você está fazendo agora? Naquele momento pensei em meu pai. Liguei para ele 

espontaneamente e combinamos de nos encontrar para almoçar. Foi um encontro tão lindo e 

profundo. Quando nos despedirmos, sentí minha alma em paz novamente. Jesus entre nós fez isso. 

Há pequenos momentos em que o céu se abre: Começa pequeno! It’s starts very small!“ 
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