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Vai-te em paz!                                         
                                  (Lc 7,50)                                                                                                                                   

______________________________________ 

Abra o seu coracao! 

Open your heart! 

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

 
 

 

    Queridos amigos da Palavra, 

 

  eu a conheco desde muitos anos e a valorizo muito. Ela decidiu-se casar. Sempre 

novamente eu pude presenciar o amor dela e do namorado dela, um puro e sincero carinho. 

Entao era pouco antes do casamento. Poucos dias antes da festa ela me telefonou: “Posso te 

contar uma nova experiencia? Entao ela disse: “Desde o comeco dessa semana eu tenho uma 

estranha escuridao em mim. Tem muita briga na minha família e também com o meu namorado. 

Nunca foi desse jeito. Eu nao tenho idéia o porque agora é assim. Alguma coisa destruidora 

está acontecendo. O meu coracao nao esta mais em paz.” 

 

  Nós conversamos alguns minutos. Entao eu disse a ela: „Voce sabe Mihaela, quando 

Deus quer fazer algo grande, entao existe também uma forca que quer impedir isso. Embora 

voce esteja nessa escuridao muito próxima do casamento, entao é finalmente um sinal, que voce 

esta no caminho certo!” No final do nossa conversa eu escutei: “Ah, agora meu coracao está 

novamente em paz!” E foi um casamento marvilhoso.  

 

   Como a desconhecida pecadora na história do Evangelista Lucas Jesus  abriu o coracao 

dela e ela se doou e escutou dele: “Vai-te em paz!”, também Mihaela havia aberto o coracao 

dela. Ela pode falar tudo o que a comovia e a sobrecarregava num espaco protegido. Isso a 

ajudou a encontrar novamente a paz no coracao.  

  

  Voce encontra a paz contigo quando voce nao deixa pensamentos e sentimentos 

destruidores e negativos ganharem poder sobre voce. Pege sempre novamente momentos de 

silencio para voce. Escute o que está acontecendo com voce. Fale e entregue a Deus. E se voce 

quiser conte para uma pessoa da sua confianca. Para que a paz venha até voce, vale:  

Abra o seu coracao! - Open your heart! 

 

    OnWordTeam   Meinolf Wacker 


