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Suportem-se uns aos 
outros!                     (Cl 3,13)                                                 

___________________________________           
Comence novamente! 

Start again! 
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    Queridos amigos da Palavra,  
 

quao rápido rasteja a sentencas sobre nós e dentro de nossas almas! Quao rápido 
rompemos a haste sobre nós: Oh, porque ele deixou novamente seus sapatos no corredor? – 
Eu já pedi a ela tantas vezes para ser pontual. E agora eu espero novamente mais de 20 
minutos. – Ele me prometeu que com certeza iría me ligar até o final de semana e agora já é 
de novo quarta-feira! – Nós havíamos discutido muito com nosso time de futebal como 
conseguir fortalezer a atmosfera do time. Mas ontem foi novamente como sempre. Um colega 
do time simplesmente nao quis dar a chance para o outro colega fazer o gol. Ele quis 
novamente monstrar como ele joga bem.  
 

Tais experiencias estampam nosso dia a dia. Elas sao ao mesmo tempo perigo e 
oportunidade. E nesse momento voce pode aprender a ser a pessoa que muda a sua vida, 
para que com isso voce nao ande no trilho errado. Perigoso é no momento da desilusao se 
retirar no seu canto, resignar e entregar os pontos: “Eu nao tenho mais vontade! Eu já tentei 
tantas vezes! O outro nao muda de jeito nenhum!” E com isso voce tem um pouco de razao: 
Voce nao pode mudar o seu próximo. 
 

Papa Francisco disse aos jovens em Sarajevo: „Voces tem uma importante vocacao: 
Nunca construir muros, e sim pontes!“ Mas como é construir no momento da decepcao? Sem 
um verdadeiro pulo nao é possível! No hipismo os cavalos saltam sobre as barreiras no seu 
percurso. Quando eles teimam e páram antes das barreiras aí entao perderam. Exatamente 
assim nos convidam os „muros de desilusao“ de aterrisar com um pulo de amor nos coracoes 
dos que nos deceptionaram. Para isso ajuda um pouco de humor.  
 

Uma viagem com um grupo de jovem estava para acontecer. Muitas vezes um jovem 
tinha me dito que de todo jeito iria a essa viagem. Até o final de mes ele entraria em contato. 
A data limite há tempo havia passado. Eu mandei recados no WhatsApp, mensagens pelo 
SMS perguntando. Nenhuma reacao. Para mim muito irritante! Entao ele me ligou. Eu vi o 
nome dele no telefone. Agora valeu para mim: Comence novamente! – Start again! “Que bom 
que voce me ligou. Eu já nao sabia se havíamos combinado para o final de Fevereiro de 2016 
ou 2017!”   Nós dois tínhamos que rir. Portanto: Comence novamente! – Start again! 
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