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…a mim o fizestes! 
                                            (Mt 25,40) 
____________________________ 

Para voce! 
For you! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 
   no meio da noite ela chegaria com onibus em uma estacao europea de onibus e 
esperaria uma hora na escuridao até o proximo onibus. Assim ela me ligou e pediu: “Por 
favor, reze nessa noite em especial por mim!” Eu prometi a ela que o faria e lhe encorajei, 
também nesse caminho noturno ficar fiel ao lema „Don’t stop giving!“ / „Nunca deixe de 
doar!”  
 
  “Deus tem tanta fantasia!” escutei dias depois ela dizer. Ela chegou no meio da noite 
na estacao e sentou-se em um banco. Ela reparou dois jovens que pareciam ser muito 
inseguros, quase um pouco desesperados. Depois de alguns minutos os jovens chegaram até 
ela. “A principio eu queria ir-me embora, porque eu tinha um pouco de medo, mas entao eu 
decidi ficar!”, ela contou. Os dois que perguntaram vinham da Argentina e falaram um ingles 
ruim. Eles estavam viajando pela Europa e queriam ir para Alemanha de onibus, mas nao 
sabiam como chegar lá. „Entao eu tive uma idéa“, contou a estudante, „de convidar os dois 
para viajarem junto com meu onibus, pois este chegaria em uma estacao grande, de onde os 
jovens poderiam viajar para todas capitais europeias. E imagine só, a jovem se sentou no 
onibus nao junto com seu namorado, e sim ao meu lado. Nós falamos o tempo todo. Foi uma 
conversa super boa. E quando nós nos despedimos, eu olhei em rostos felizes!“ E ela disse, 
um pouco pensativa: „De qualquer maneira, Deus está sempre fazendo sua obra. Eu encontrei 
Ele novamente!“ 
 
 Queridos amigos da Palavra, diariamente e frequentemente nós encontramos pessoas, 
muitas vezes totalmente inesperadas. Neles Jesus quer encontrar-nos. Ele pergunta atraves 
dessas pessoas sobre nosso tempo, sobre nosso conselho, sobre um sinal pequeno de um amor 
sincero. Tenhamos coragem de parar e fazer a nossa parte. Ele lhe agradecerá e lhe dirá: „…a 
mim o fizestes!“ Vamos viver esses momentos muitas vezes inesperados para Jesus, que nos 
ama infinitamente. Vamos dizer diarimente para Ele sempre novamente:  
„Para voce!“ – „For you!“ 
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