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(Gal 5,22)
____________________________________
Observe seu coração!
Watch your heart!
Queridos amigos de go4peace,
O próprio Jesus havia prometido a seus amigos que ficariam com eles para sempre. Mas
depois de sua morte, eles não podiam mais vê-lo com seus olhos físicos. Nenhuma câmera poderia
ter capturado Jesus após sua ressurreição. E, no entanto, seus amigos perceberam que ele estava
vivo e com eles. Essa experiência encorajou o assustado Pedro a compartilhá-la na frente de
muitas pessoas. Essa mesma experiência instigou dois discípulos no caminho de Emaús a
voltarem para seus amigos em Jerusalém naquela noite. Essa experiência foi viva e comovente
para todos, mas não seguravel. Maria Madalena descobriu isso. "Não me segure!" ela tinha ouvido
Jesus dizer a si mesmo.
Jesus fez-se notar - para indivíduos e para pequenos grupos. Mas como essa experiência
de sua presença pode ter sido perceptível? É disso que falam as histórias da ressurreição. Os
amigas e amigos de Jesus sentiram um verdadeiro ardor em seus corações. Eles "viram" uma luz
sobrenatural que lhes deu clareza e coragem. Eles o "tocaram" com uma profunda paz em suas
almas e com uma alegria que nunca conheceram antes. – Em sua carta aos Gálatas, Paulo chama
essas agitações, que podem ser experimentadas no coração, “frutos do espírito”. Tais efeitos da
presença de Jesus também são perceptíveis para você com os “olhos do seu coração”. Cuide com
o seu coração!
Tomáš fez esta descoberta: “Fui a um campo de paz em Sarajevo. Todos os dias vivíamos
por uma palavra de Jesus. À noite, compartilhamos nossas experiências com ele. Nesses
momentos eu sempre sentia uma nova alegria que era nova para mim. Ano após ano eu ansiava
pelo próximo acampamento junto com muitos jovens. Isso me deu forças para continuar no meu
caminho. Em uma conversa compreendi que essa alegria profunda era o rastro do Jesus escondido.
ELE estava lá. ELE nos deu sua alegria. Eu o 'vi' com os olhos do meu coração. Desde então,
tenho um desejo ardente de me tornar um especialista na presença de Jesus entre nós”. – Observe
seu coração! – Watch your heart!
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