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Ide por todo o mundo, e pregai 
o evangelho a toda criatura. 

                                                         (Mc 16,15)            
______________________________________           
     Amar – isso  sempre podemos! 
         Loving – always possible! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
    a guerra da Síria despedacou a família dele. Os pais dele fugiram para um país vizinho 
e a vida o trouxe para a Alemanha. Completamente sózinho. Na Síria ele já havia estudado 
alguns semestres na faculdade de farmácia. Agora ele precisava aprender alemao para poder 
dar continuidade nos estudos. Ele estudou aplicado e usou todas as oportunidades para 
praticar essa nova língua. Depois de um longo tempo em um campo de refugiados ele 
consegiu alugar um quarto em uma casa de estudantes. Foi aí que eu o visitei. Eu levei 
chocolate. Ele me mostrou o seu pequeno quarto. Ao lado da cama e de um armário ainda 
tinha um lugar para uma pequena escrivanínha e uma cardeira. Em cima da escrivanínha – 
pendurado em uma lousa – eu ví algo escrito a mao. Ahmed pegou esse papel em sua mao 
com carinho. „Esta é  uma carta da minha mae. Eu nao posso ve-la há tres anos. Nós nao 
podemos nos visitar porque moramos como refugiados em diferentes países. Mas essa carta 
eu leio todos os dias.!” Os olhos dele se encheram de lágrimas. Cautelosamente eu abracei 
esse jovem refugiado – um irmao da humanidade.  
 
   Atualmente Ahmed continua o seu estudo na faculdade – em uma cidade á 500 km de 
distancia do onde eu moro. De vez em quando ele manda notícias no  WhatsApp. Ainda 
ontem ele escreveu: „Em breve eu vou outra vez para Kamen. Podemos nos ver?“ 
  
 Queridos amigos da Palavra, e Evangelho é boa notíca! Ele quer dizer para todas as 
pessoas: Voce é amado! Infinitamente amado! Quem descobre isso, comeca mesmo a amar – 
todas as pessoas que encontra. Assim nós seremos messageiros de um amor, do qual nós 
fomos criados e para qual somos convocados. Vamos tentar amar aonde nós estamos – sem 
muitas palavras, mas muito concreto. Quem faz assim, acha esperanca e alegria e traz 
esperanca e alegria. Entao, vamos fazer a descoberta: Amar – isso  sempre podemos!  – 
Loving – always possible! 
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