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              Cumpra-se em mim! 
              Let it happen to me! 
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    Queridos amigos da Palavra, 
 

tem palavras que – mal faladas – nos tocam e nos comovem profundamente. De 
repente uma palavra nos toca tanto que nós nao somos mais aqueles que atuam, muito mais a 
palavra é que atua. Ela nos move.  
 

Uma guerra horrorosa que teve nos anos 90 do século passado no coracao da Europa 
causou uma enorme destruicao. Regioes inteiras foram completamente despovoadas. O 
alemao Cardeal Lehmann que morreu alguns dias atrás perguntou em um dos seus sermoes se 
a reconstrucao desse País nao seria um desafio para os jovens alemaes. Essa palavra caiu em 
mim em um solo fertil, especialmente porque a guerra no nosso continente me comoveu 
muito. Essa palavra nao me deixou mais. Ela atuou em mim e gerou que pouco depois nós 
partimos com jovens de diferentes países para fazer um trabalho de encontro e reconstrucao. 
Desde entao foram mais que 800 jovens pessoas de 20 países diferentes em movimento nesse 
caminho de paz e o centro de jovens Joao Paulo II em Sarajevo surgiu daí. 
   

Também a Maria foi uma palavra prometiu que a atingiu e a comoveu profundamente. 
Ela tinha escutado que deve nascer um filho dela e ela o chamará Jesus. Ela nao podia 
acreditar porque ela nunca foi junto com o seu noivo José. Reafirmando para ela foi dito: 
„Para Deus nada será impossível!“ (Lc 1,37) Em todo esse inconcebível ela sentiu Deus 
agitando e podia de repente dizer cheio de confianca para o messangeiro de Deus: „Cumpra-
se em mim segundo a tua palavra!“ 
 
 Queridos amigos da Palavra, as grandes coisas da vida geralmente nao estao nas 
nossas maos, elas acontecem! Elas acontencem para nós! Como é bom se nos confiamos à 
vida e aprendemos dizer: „Cumpra-se em mim!“ – „Let it happen to me!“ 
 
            OnWordTeam   Meinolf Wacker   


