
 

 
 
April / Abril  2019                                   portug. 
Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, também 
eu o confessarei diante de meu Pai, 
que está nos céus.                    (Mt 10,32)                                                 
______________________________________           
                     Tenha coragem! 
                      Have courage! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
  fácil nao foi para ele os seus primeiros anos de vida. Ele pertenceu a geracao da 
guerra, nasceu no comenco dos anos 90. Ele tinha 5 anos de idade quando comecou a guerra 
no seu país. Nesse tempo pessoas da família dele perderam a vida. Ele sofreu muito com esse 
morrer sem sentido. Ele cresceu com a imagem que tem „nós“ e „voces“, amigos e inimigos. 
As linhas entre esses grupos eram muito claras. Em seu coracao entretanto ardia o desejo de 
superar essas oposicoes e construir pontes com as pedras desses muros. O nome dele: Simon. 
A patria dele: o Kosovo. 
 
  Tres vezes ele participou do acampamento internacional „go4peace“. Sobre isso conta 
Simon: “Ao invès de ir para a praia e lá se diverter com seus amigos ou se divertir no clube, 
voce passa o tempo nos acampamentos, ajudando outras pessoas nos workshops. Voce doa a 
eles seu amor e dá a sua contribuicao para pessoas que realmente precisam. Entao de repente 
voce acha uma nova perspectiva de redesenhar a sua vida. Voce entende que nao só importa 
que voce receba alguma coisa, mas que também é importante aprender a dar.” É isso que 
levou Simon a uma gratidao profunda para a vida dele, pois ele achou um caminho de viver 
para os outros além de fronteiras. Ele vivenciou que a paz é possível.      
 
  Quando o colega de faculdade perguntou a ele antes do último acampamento que nos 
levou a Polonia, porque ele iria viajar para o Mar Báltico, se havia uma ligacao com festa e 
divercao, a sua resposta foi: “Eu conhecí jovens pessoas que se dedicaram totalmente para o 
próximo e eram muito satisfeitos com isso. Isso me deixou achar uma nova perspectiva para 
minha vida. E assim eu quero continuar!” Simon teve a coragem de assumir o que ele havia 
descoberto para sí. A reacao dos seu amigo: “Posso ir junto da próxima vez?“ Entao: Tenha a 
coragem, compensa! – Tenha coragem! Have courage! 
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