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Ele deu os paes aos discípulos,  

e os discípulos às multidões.     
                                (Mt 14,19)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Um ao outro – o que seria melhor? 

Together – what could be better? 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  nós tínhamos convidado moradores de rua para um almoco. Eu sentei-me no chao ao 

lado de um jovem homen. Aos poucos comecamos a conversar. “Faz muito tempo que alguém 

me escutou tao bem por tanto tempo!” Peter me disse. Ele havía trabalhado como executivo 

numa emprensa mundial. Entao o casamento dele se acabou e nada mais o segurou. Agora ele 

vive na rua. “E quais sao os momentos mais encantados da sua vida atual?“ eu perguntei a ele. 

„Concertos e música!“ ele disse imediamente sem pensar. Eu escutei que ele mesmo tocava 

violao. Eu perguntei a ele se ele gostaria de tocar para nós. Hesitando ele foi ao microfone, 

pegou o violao e comencou a cantar e tocar, primeiramente baixo, depois sempre mais alto. 

Momentos emocionantes ….      

 

  Quando eu no final do encontro me despedí de Peter, ele me abracou forte e falou: 

“Nunca vou me esquecer deste dia!” Ele tinha lágrimas nos olhos.  

 

  Ninguém fica fora, e sim participam todos. Esse foi o segredo de Jesus. Principalmente 

os marginalizados ele nao deixou fora. Ele preocupou-se com eles e convidou-os a partilhar. 

Outros copiaram esse ato. Sempre novamente acontecia o “milagre de partilhar” e todos ficaram 

satisfeitos. Assim participa Jesus aos seus amigos à missao dele. Eles aprendem a divider e 

distribuir aquilo que lhes foi dado.  

 

  Uma vida realmente com sentido só funciona no um ao outro, quando cada um participa 

e divide. Participacao cria um ao outro, dividir cria paz. Entao:  Um ao outro – o que seria 

melhor?  - Together – what could be better!? 
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