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Sua pobreza – chance 

de Deus! 
_____________________________________ 

Bem-aventurados os pobres de espírito, 

porque deles é o reino dos céus.         (Mt 5,3) 
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Queridos amigos da Palavra, 

quem quer ser pobre? - Ser pobre é estressante. De alguma forma, todos concordam com 
isso. E então lemos algo surpreendente no Sermão da Montanha: “Bem-aventurados os pobres de 
espírito, porque deles é o reino dos céus!” Madeleine Delbrêl, uma mística de rua de Paris, certa 
vez escreveu: “Não pense que encontramos prazer nele, todos os dias para esvaziar nossas mãos, 
nossas cabeças e nossos corações. Nossa alegria é cavar um lugar em nossas mãos, cabeças e 
corações para o reino dos céus quando ele passar.” Deus precisa do coração vazio e aberto nas 
pessoas para que ELE possa dar-lhe dons. Para ser receptivo aos dons de Deus, vale a pena tornar-
se sempre pobre - diante do estranho que precisa de minha ajuda, diante da pessoa de outra 
religiao que pede uma conversa, diante do imprevisto que frustra meus planos, diante do 
momento em que ele se mostra ele mesmo. – Faça-se pobre para estar aberto ao reino dos céus! 

 
Eu conheci Julia da Ucrânia. Ela veio de Cherson. Ela me disse, profundamente chocada, 

que um hospital em sua cidade só recebia eletricidade esporadicamente. Já havíamos organizado 
9 geradores para bunkers sob igrejas na Ucrânia. O mercado parecia vazio. Mas eu senti: faça-se 
pobre diante desse pedido! Atreva-se novamente! Pesquisei na internet por duas horas. Parecia 
impossível encontrar outro gerador adequado. Quando estava prestes a desistir, veio-me o 
impulso: Continue por um minuto! Eu fiquei atento. E onde um site dizia "esgotado" e "não 
disponível no momento", agora encontrei um modelo adequado. Exatamente o que 
precisávamos! O gerador foi entregue alguns dias depois. Quando o caminhoneiro descarregou o 
gerador na frente da minha casa, eu disse a ele: "Agora vai para a Ucrânia!" Ele deu um tapinha 
no meu ombro com lágrimas nos olhos e disse: „That made my day! ("Isso fez o meu dia!”)  – 
Obrigado por seu compromisso com as pessoas necessitadas. Eu sou libanês Eu sei o que significa 
obter ajuda em tempos difíceis!” Sua pobreza – chance de Deus!  
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