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Voces irao-ser meus 
testemunhos!    (Apg 1,8)        
_____________________________________           

Seja meu testemunho! 
Be my witness! 
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    Queridos amigos da Palavra, 
 

nao foi fácil para ela deixar seu país de origem diretamente depois de terminar o colegial e mergul-
har em um novo círculo cultural sendo „Au-pair“. Ela tinha descoberto a vida como um presente e queria 
fazer dessa algo grandioso. Essa visao ajudou-a também a seguir adiante em momentos difíceis e de solidao. 
Também sua fé que ela como crianca havia praticado na família tinha que ser descoberta novamente. Ela 
havia feito uma dupla descoberta. Também no escuro de muitas dias ela nao se sentia sozinha. Alí estava 
alguém que a acompanhava em todos os caminhos e a encorajava a nunca destistir. Isso foi para ela o lema 
transformado:    Don’t give up! – Nao desistas! E entao foi ainda  a descoberta que a palavra que Jesus disse 
para seus discípulos e discípulas há 2000 anos atrás, hoje poderiam dar vida na mesma forma como naquela 
época. Se isso aconteceu dependeu somente como encontraram os coracoes, abertos o fechados.  
 

Ela tinha sido convidada para uma escola de verao internacional em uma ilha grega. Jovem pessoas 
de ideologias muito diversas compareceram para trocar idéias de um ser junto sustentável na Europa. Tinha 
que significar corajem pegar a estrada em direcao a ilha. Ela se decidiu por um workshop que se tratava da 
criacao – orientado da Enciclica “Laudato si”. Nesse workshop encontraram-se parcialmente visoes es-
treitas. Alguns participantes perderam-se em críticas sem terem chegado a uma perspectiva. No final deve-
riam ser apresentados resultados. Amela – o nome dessa jovem embaixatriz – procurou construir pontes 
entre todos.”Entao foi para mim também importante rezar ao final essa oracao maravilhosa que Papa Fran-
cisco escreveu sobra a criacao. Mas naturalemente seria possível somente fora das apresentacoes regulares”. 
Assim ela convidou a todos depois do seminário para irem ao pátio na frente da igreja para rezar junto essa 
oracao. Ah que surpreendida ela ficou ao ver que quase todos os participantes – com  e sem fé – vieram  
para essa oracao. Eles queriam estar juntos e compartilhar esse momento precioso. Depois da oracao veio 
uma estudante da Ucrania com lágrimas nos olhos e disse para ela: “Eu sou tao feliz que voce foi ousada e 
fez essa reza possível. Para mim foi o momento mais precioso de toda a semana. Obrigada de coracao!” 
 

“Voces irao-ser meus testemunhos!“ Jesus tinha prometido a suas amigas e amigos  e tinha asse-
gurado a forca do Espírito Santo. E assim Jesus também pede a voce: Seja meu testemunho – Be my 
witness!    
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