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Queridos amigos de go4peace, 

 

ele tinha que andar à pé todos os caminhos. Carros eram impensáveis 2000 anos atrás. Ele 

não poderia passar muito tempo na terra, Jesus de Nazaré. Então ele pensou em como poderia 

alcançar as muitas pessoas com quem se importava. Era-lhe impossível ir sozinho a todas as 

aldeias. Assim, uma idéia brota de sua imaginação divina. 

 

Ele que veio do amor divino estaria presente onde quer que as pessoas se encontrassem 

nesse amor. Por isso prometeu aos seus amigos que estariam com eles quando se reunissem em 

seu nome, que é amor.” (Mt 18,20) São necessárias pelo menos duas pessoas para que este espaço 

para Jesus possa se desenvolver entre eles. Os discípulos tiveram essa experiência após a 

ressurreição de Jesus. E à luz dessa experiência, eles entenderam por que Jesus sempre os enviava 

dois a dois para as muitas aldeias. Mesmo que ele não pudesse ser visto com os olhos, ele ainda 

estava lá como pessoa. 

 

Você gostaria de ter essa experiência, que traz consigo uma profunda alegria? Então 

encontre uma ou duas pessoas que tenham o mesmo desejo em seus corações. Tentem ser 

totalmente abertos e honestos um com o outro e ajudem-se mutuamente nas coisas que a vida 

exige de vocês. Encontre-se sempre novamente e ouça um ao outro. Então Jesus estará com você e 

lhe dará a luz e a alegria que você precisa em suas situações de vida. Você já pensou em alguém 

com quem gostaria de seguir esse caminho? 

 

E aqui está uma experiência de Tomáš. Depois do Natal, fui à casa de amigos para ficar 

com eles por alguns dias. Tivemos muito tempo juntos. Fazíamos longas caminhadas, 

planejávamos juntos o ano go4peace e sentávamos sempre junto à lareira. Minha alma se encheu 

de alegria. Uma leveza e uma paz profunda me encheram. Quando me sentei no ônibus para a 

República Tcheca, percebi que Jesus estava conosco o tempo todo. Eu queria segui-lo. Resolvi 

continuar vivendo essas animadas relações com os amigos. Assim, ouvimos uma e outra vez ao 

telefone e vivemos - à distância - com Jesus entre nós. Desde então, meu lema é: Juntos – de que 

outra forma?! – Together, what could be better?! 
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