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Permanecei no meu 
amor.                              (Jo 15,9)                                                 
______________________________________ 

Voce em mim – eu em tí! 
You within me – me within you! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
ela veio do lado sérvio da Bósnia e estudou fora de sua patria. Para os pais dela foi 

muito importante educar ela a e seus irmaos no verdadeiro respeito e estima para cada ser 
humano. “Cor da pele, etnia e origem de uma pessoa nao sao importantes. Importante é que se 
trata de uma pessoa! E toda pessoa quer ser amada!“, ela escutava sempre e sempre 
novamente de sua mae. Isso foi profundamente gravado para ela. Há alguns meses a mae dela 
ficou gravemente doente e morreu, pois na terra dela eles nao tinham como ajudar-la. Essa 
morte súbita era um peso na alma dessa jovem mulher.  
 

Para a preparacao de um trabalho académico ela foi colocada em um grupo com uma 
outra estudante. Essa colega se engajou muito para essa jovem da Bósnia e ajudou-a. A 
apresentacao do trabalho foi para as duas extremamente boa. Através desse trabalho em 
conjunto surgiu confianca entre as duas jovens mulheres. Sem nunca terem falado sobre a fé, 
a jovem da Bósnia perguntou inesperadamente a sua coléga: “Voce acredita que minha mae 
esta me vendo agora?” Essa respondeu: “Voce sabe, o nosso caminho aqui na terra é uma 
peregrinacao. Finalmente nós fomos feito para a eternidade. De alguma forma esse mundo é 
um número menor para nossa alma. Mas a eternidade nao comenca primeiro depois da nossa 
morte. Ela comenca entao sempre quando nós amamos de verdade, como a sua mae também o 
fez. E eu acredito que ela se sente agora nesse amor sempre em casa.” – “Ah,  que bom que eu 
te perguntei”, respondeu a jovem de Bósnia. Eu tenho a impressao que minha mae está agora 
em um lugar bom e que ela me assiste! Nós estamos conectadas no amor.“  
 
 Queridos amigos da Palavra, o amor da mae dela ajudou essa jovem mulher a aprender 
o amar mesmo e de amar. E esse amor que se doa ela descobriu como uma ligacao vivida com 
sua mae. Jesus monstrou aos seus esse amor de uma semelhante forma. Pouco antes de sua 
morte ele ofereceu esse amor como “Permaneca” (em alemao também: “Pátria”). “Permanecei 
no meu amor!”, ele convidou-as. Ela é a ponte para o próximo, para Deus e para os nossos 
falecidos. Que ama está ligado: Voce em mim – eu em tí! - You within me – me within 
you!“ 
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