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Vai, e fazes da mesma 
maneira!              (Lc 10,37)                        
______________________________________           

Faca exemplos de Paz! 
Set exampels of peace! 
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      Queridos amigos da Palavra, 
 

eu conheco um homen, relativamente velho que vive de um modo tao convincente. Eu 
sei por ele que há pouco tempo atrás ele  convidou um grupo de refugiados da Síria para 
almocar na sua casa. As criancas da família trouxeram desenhos pintados para ele e contaram 
sobre a sua terra natal. Com os pais ele conversou sobre a vida deles como refugiados. Alguns 
meses antes ele visitou na sua cidade num Domingo a tarde bem espontaneamente uma 
grande alojamento de refugiados.  
 

Esse homen – um verdadeiro testemunho de Evangelho – visitou no comenco do mes 
um irmao mais velho que pertence a sua família. Esse irmao estava no hospital. O visitante 
ficou um bom tempo com ele e lhe deu coragem e esperanca para o último encontro com 
Jesus. Ele deixou o moribundo sentir seu grande amor e carinho.  
 

O amor desse homen se aplica sempre novamente ao seu próximo, acima de tudo para 
os pequenos, pobres e fracassados. Entao ele apareceu inesperadamente numa tarde no mes de 
Agosto desse ano numa republica de antigas mulheres prostitutas. Eles vem da Romania, 
Nigéria, Albania, Tunesia, Italia e da Ucrania. Ele se manifestou cheio de misericórdia para 
com essas mulheres com histórias de vida difíceis. 
 

Eu tenha a certeza que voces já adivinharam de quem estou falando – da Papa 
Francisco. ELE nos monstra de uma maneira impressionante a forma de poder viver junto 
com os nossos vizinhos e como nós podemos monstrar a eles a proximidade. E como Jesus diz 
para nós no fim da sua parábula do samaritano miseriocordioso: “Vai, e fazes da mesma 
maneira!” também vale para os impulsos da vida que Papa Francisco nos dá: “Vai, e fazes da 
mesma maneira!”   
 

Como seria se cada de nós toda semana se encontrasse novamente com pessoas que 
Deus nos dá e que precisam a nossa proximidade? Escreva em quem voces pensam nesse 
momento! Vá visitar essa pessoa! – Levemos com o gesto da nossa visita o afeto, a 
misericórdia e a ternura de Deus para esses homens. Assim nos damos um futuro novamente 
para a paz: Faca exemplos de Paz! – Set exampels of peace! 
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