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Seja um presente! 
Be a gift! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
  a primeira vez que a encontrei foi na sinagoga de Oswiecim / Auschwitz. Como jovem alema 
ela se engajou por um ano em um trabalo voluntário nessa ferida europea. Ela liderava um grupo de 
estudantes alemaes em uma exposicao que contava a vida judaica em Oswiecim. Quando ela contou 
da amizade de uma jovem mulher dessa cidade com uma judia da mesma idade no tempo da ocupacao 
nos anos 40 do século passada, meus olhos se encheram de lágrimas. O coracou queimava por uma 
humanidade unida e por a vida de cada um.  
 
  Ainda no mesmo ano ela participou de um acampamento go4peace. Na época da escola ela 
morou um ano em Paris aonde ela aprendeu frances. Ela havia aprendido polones no servico volontário 
na Polonia, a suas raízes familiares vinham da Silesia. Mais tarde eu ouvi que ela fez parte de um 
seminário para encontros juvenils franceses-alemaes-polones. Uma verdadeira europea. 
  
  Sempre novamente eu vía nos olhos dela um profundo brilho. O coracao dela queimava de 
amor por cada pessoa, principalemente pelos menores. Discretamente ela monstrava proximidade e 
abria espaco. “Ja era tarde, 23 horas, eu estava na estacao de trem, já havia escurecido. Uma jovem 
mulher veio para perto de mim. Eu nao sabia inicialmente se eu deveria ficar o ir embora. Mas ela 
falou comigo. Ela me disse que sua carteira havia sido roubada e ela se sentia se imcomodada por 
alguns tipos de pessoas na estacao de trem. Me lembreei do lema do dia: Transforme a escurdio em 
amor! Esse lema mexeu comigo. Eu nao sabia se a história da mulher era verdadeira o nao. Mas eu vi: 
Em nesse momento ela nao queria estar sózinha. Assim eu fiquei ao lado dela, contei um pouco e dei-
lhe dinheiro para o próximo trem. Quando nós terminamos a nossa conversa ela perguntou com muita 
gratidao o meu nome. Quando o meu trem chegou e eu entrei nele, escutei de repente o meu nome 
„Theresa!“ e um „Obrigada!“ vindo do coracao.  
 
 „Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura!“ A vida da Theresa fala – muitas 
vezes sem palavras. Ele é um presente para quem encontra com ela.  Seja um presente! – Be a gift! 
 
       OnWordTeam   Meinolf Wacker 


