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Disse-vos isto para que se 
possam encher da minha 
alegria.                       (Jo 15,11)                                                 
______________________________________           

Pule no agora! 
Jump into the present moment! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 
   

Queridos amigos da Palavra, 
 
 muito tímida e acanhada ela subiu no nosso mini-onibus e foi envolver-se para a 
Aventura go4peace. Nós estávamos ao caminho de Koszalin no Norte da Polonia para que – 
juntamente com jovens  de diferentes países de Europa – para se engajarem para a paz. Ela 
estava totalemente alerta e aberta para novas vivencias.  
 
 Depois de dez dias vividos juntos tivémos de preparar um programa para o palco. 
Dancas, músicas, experiencias … tudo isso tinhamos que levar em conta para o nosso atraente 
programa. E no final teria que proclamar uma “mensagem de paz” para Koszalin. Paulina, o 
nome dessa jovem mulher, já tinha se descedido para o workshop „cleaning4peace“. Para isso 
ela viajaria para o Mar Baltico para tirar o lixo de um pedaco da praia. Ela havia se alegrado 
muito de ir para o mar. Mas quem poderia formular a mensagem de paz? O nome dela foi 
citado, especialmente por ela falar alemao, ingles e polones. “Paulina, voce poderia imaginar 
ajudar na formulacao da mensagem de paz para Koszalin e traduzir-la para a lingua 
polonesa?” – Na noite seguinte ela subiu ao palco e contou para centenas de pessoas: “Eu 
senti como os outros precisavam da minha ajuda. Imediatamente eu deixei a minha idéa de ir 
ao Mar Baltico e me prontifiquei. Nós trabalhamos o dia todo na mensagem da paz e na 
traducao. Eu senti uma enorme alegria. Isso foi mesmo uma forte experiencia para mim!“ 
 
 Queridos amigos da Palavra, quando eu encontro Paulina, eu sinto sempre essa 
verdadeira e honesta alegria. Ela descobriu que a alegria, que Jesus nos prometeu, está sempre 
aí, mas ela é como um veio de água em baixo da superfície da terra. Voce tem a chance em 
qualquer instante de perfurar-la. Se voce pular no AGORA, significa entao que voce vive no 
absoluto momento atual, aí comenca em voce a efervesencia da fonte da alegria! Vamos 
seguir a experiencia da Paulina: Pule no agora! - Jump into the present moment! 
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