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„ … e viveu entre nós!“ 
(Joao 1,14 b) 

____________________________________________ 

Jesus quer te alcançar! 

Jesus wants to reach you! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Este ano partimos juntos numa viagem de descoberta. Temos procurado Jesus, que quer 

viver no meio de nós. Esta descoberta de que ele vive após sua morte terrena foi feita por Maria 

Madalena, Maria, mãe de Jesus, Pedro, Thomas e muitos outros há 2.000 anos. Esta história de 

descoberta se aplica a todos os tempos. Ela quer ser pessoal. Então, no final deste ano, a 

pergunta é: Quando você descobriu este ano que Jesus estava escondido em seu meio? 

 

Gostaria de compartilhar minha experiência: No final do nosso acampamento de verão 

deste ano, nos encontramos com os participantes ucranianos do acampamento em nossa igreja. 

Agradeci-lhes pelo amor que colocaram no acampamento. Nesse amor - assim eu disse - Deus 

estava e está trabalhando, porque ELE é amor. Tarde da noite, uma mulher ucraniana me 

escreveu: “Obrigada por este momento maravilhoso. Senti uma paz tão profunda dentro de 

mim. Voltarei à Ucrânia, mas me peguei pensando em ficar aqui porque descobri uma vida 

entre nós que não conhecia antes.” 

 

Conte a seus amigos sobre os momentos em que você sentiu o Deus escondido perto. 

Isso exige coragem. E se quiser, você também pode compartilhar sua experiência conosco no 

aplicativo “go4peace” no botão “descobrir e escrever”. 

 

Tomáš diz: “Um ano especial está chegando ao fim para mim. Eu vi muitas coisas boas 

e muitas coisas difíceis. Quando as coisas ficaram difíceis, lembrei-me de que sempre posso 

amar, mesmo nos momentos difíceis. Então eu apenas fiz isso. Muitas vezes tive a impressão: 

Jesus está ali. Ele nasce de novo através do amor. E ELE me deu luz para os próximos passos. 

Este é o Natal. Jesus habitou entre nós. E ELE quer habitar entre nós hoje. Jesus quer te 

alcançar! Jesus wants to reach you! - Desejo-lhe um feliz e abençoado Natal. Que ELE nasça 

de novo e de novo entre nós em muitos lugares da terra. Vamos ficar conectados! 
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