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Quem quiser tornar-se 
importante entre vocês 
deverá ser servo     (Mc 10,43)                        
 ______________________________________           

Seja grande e sirva! 
Be great and serve! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
  ao lado da casa dos meus pais morava uma velha senhora que gostava muito, muito de 
nós criancas. Aonde ela podia monstrava seu afeto através de pequenos sinais. Nós 
gostávamos muito dela! Se nós saíssemos de viagem de férias e era muito cedo, podíamos ter 
a certeza que no apartamento dela já havia uma luz acesa. Ela se levantava para se despedir e 
nos desejar uma boa viagem e boas férias. A luz do apartamento dela ficou na minha 
lembranca. Essa luz estava e está para a luz do coracao dela.  
 
  Queridos amigos da Palavra, aquilo que vale no amor, é amar. Frequentemente sao 
os Pequenos que podem nos indicar o caminho a seguir. A vida deles monstra o que Papa 
Francisco queria dizer no seu sermao em Junho de 2015 em Sarajevo, quando ele nos 
convidou a semear a paz “com as suas acções diárias, com atitudes e gestos de serviço”. 
Dois irmaos de um país da Ásia vieiram fugidos para a Alemanha e pediram asilo. O pedido 
deles foi indeferido. Na negociacao judicial eles nao falaram quase nada sobre a tortura que 
passaram, devido a vergonha que sentiram de contar tudo abertamente para uma tratutora do 
sexo feminino. Assim o pedido de asilo foi recusado por falta de provas. Um homen de idade 
media, que mesmo foi caracterizado por doencas e destino, aprximou-se deles. Ele tornou se 
um “padrinho de refugiado”. Ele visitou-os frequentemente e ganhou pouco a pouco a 
confianca deles. Ele organisou uma perícia médica de um psicólogo e acompanhao os dois 
jovens a todos os compromissos médicos e judiciais. Ele tornou-se um irmao para eles! 
Gracas ao amor útil do padrinho o pedido do asilo foi positivo numa segunda avaliacao. Eles 
podiam ficar. Os dois irmaos choraram quando me deram essa notícia. Um deles disse: „Um 
amor desse como nosso padrinho nos deu, nós nunca vivenciamos. Ele é para nós um 
verdadeiro irmao!“ 
 
  “Aquilo que vale no amor, é amar!” Que nós facamos diáriamente o novo caminho de 
servir ao próximo. Sejamos campeos em servir! Seja grande e sirva! – Be great and serve! 
Nós podemos já saber que no final de nossa vida vamos escutar Jesus: Isso voce deu para 
mim! Entao: Be great and serve! 
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