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Paz seja convosco! 
                                          (Jo 20,19) 

______________________________________ 
O céu será a paz! 

Heaven will be peace! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 
  „e agora o seu avo está lá em cima no ceu” nós dizemos ás criancas quando falamos 
sobre a morte com elas e apontamos com o dedo para o céu. Mas está Deus – onde nós 
estamos acreditando que estao os nossos falecidos – „lá em cima”? “O Céu é entre nós”, foi 
um título de um livro. Devemos entao olhar „para cima“ o „entre nós“? 
 
  Eu me lembro bem da morte de um velho padre. Durante as últimas semanas de vida 
dele eu  o visitei diariamente. Ele sofreu de uma grande falta de ar. A ultima etapa de vida foi 
uma verdadeira batalha para ele, sobretudo ele lutava para conseguir um pouco de ar. No 
princípio nós falamos e rezamos bastante. Ele escutava com prazer. Durante os últimos dias 
de vida só foi possível segurar a sua mao, sentar silencioso ao seu lado e aguantar junto o 
padecer dele.    Uma manha bem cedo chegou a notícia do falecimento dele. Eu fui 
imediatamente para ele. Ele já estava preparado. Eu estava rezando de frente a ele. Durante 
um longo tempo eu olhei para o rostro dele. Uma profunda paz vinha dele. Uma profunda 
certeza me preencheu e eu disse baixinho: „Voce chegou! Voce foi recebido no mistério de 
Deus.“ Apesar de toda a tristeza eu fui consolado diante do caixao dele com uma enorme paz 
na minha alma. 
   
 Queridos amigos da Palavra, depois da morte de Jesus , Ele apareceu sempre 
novamente para os seus amigos. Ele, o morto, viveu. E ele nao se cansou de continuar dando 
aos seus amigos aquilo que ele “no ceu”, vamos dizer além da soleira dessa vida terrestre 
experimentou: PAZ. Em um dos seus encontros ele disse tres vezes: “A paz esteja convosco!” 
Essa paz eu ví no rosto do falecido padre. Essa paz espera por nós – ou em cima ou em outro 
lugar, e finalmente é tanto faz. O importante é, fazer tudo hoje para que essa paz seja possivel, 
em mim e entre nós.  Quando nós o sentimos, entao nós vivenciamos já hoje, o que no final 
será sem limites: PAZ. O céu será a paz! – Heaven will be peace! 
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