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Amas-me mais do que 
estes?                                       (Jo 21,15)                                                 
______________________________________           

Confie e pule! 
Trust and jump! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
ele veio de um país nórdico junto com seus amigos para o acampamento go4peace na Polonia. 

Já com alguns telefonemas que tivemos antes do acampamento, o jeito dele aberto e confiante me 
chamou a atencao. Agora ele estava lá e tentava com toda a sua atencao, deixar tudo entrar no seu 
coracao, o que se desenvolvia nesses dias com jovens de 15 paises diferentes.   
 
  Cresceu numa cidade pequena ao norte de Escandinávia. A mae dele tinha aí as suas raízes. O 
pai dele ao contrário veio do norte da África. Ele descendeu de uma família musulmana. O jovem 
escandinávio vivenciou a religiao coerente aos seus familiares, como um acessório vivenciado, mas 
nao como a fonte da vida. Mas a alma dele estava faminta da verdadeira vida. E assim ele comecou a 
procurar e encontrou uma pequena comunidade diasporica. Aí vivia e trabalhava um padre polones 
que acompanhava um grupo de jovens. Esses jovens vinham como imigrantes de lugares muito 
diferentes da terra. O que as unia era o amor deles para Jesus, quem eles tinham aprendido a conhecer, 
apreciar e amar. 
 
  Assim tinha comecado Simon – o nome desse jovem homen – em toda simplicidade, a trocar 
opinioes com o grupo sobre a vida e a pessoa de Jesus. E assim deste modo desenvolveu-se uma ami-
zade com Jesus que foi se tornando sempre mais profunda. Jesus transformou de repente para Simon 
uma figura que nao apenas foi um grande histórico mas sim que “se pode amar, como alguem ama uma 
pessoa” (Madeleine Delbrêl). O que foi para ele uma experiencia inesquecível: Jesus vive! Jesus é 
realidade, realidade viva! Jesus é alguem! Jesus é um „voce“! 
 

E assim como Jesus perguntou a Simon Petrus „Voce me ama?” e depois olhando para o amigos 
dele mais uma vez afilado: “Voce me ama mais do que esses me amam?”, assim também Simon da 
Escandinávia escutou no seu coracao. “Voce me ama?” Para ele foi claro que ele só poderia responder 
com a sua vida e assim pediu para ser batizado. Ele se preparou e se deixou batizar. Ele ariscou o pulo 
da sua vida: Confie e pule! Trust and jump! 
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