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Estou sempre convosco até 

ao fim do mundo!  
                                (Mt 28,20)                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Faça coragem! 

Encourage! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

inseguro e hésitante ele tinha chegado até ela. Ele – um estudante com uma aparencia de 

estrangeiro -, ela uma estudante que já residia há muitos anos nessa cidade universitária. Ele 

procurava um endereco e perguntou se ela podia ajudá-lo. Ela também nao conhecia essa rua, 

mas tirou imediatamente o celular da bolsa e comecou a procurar no google maps. Rapidamente 

ela achou o endereco. Pegou um pedaco de papel e escreveu para o jovem homen – que falava 

um ingles pela metade – o caminho bem detalhado. Agradecido e quase emocionado ele pegou 

o papel com o caminho descrito e deixou a jovem mulher entender: “Tanto tempo e uma 

concreta ajuda nao tinha nunca ninguém nesse país me presenteado!” 

 

Deixar alguém sentir: Voce nao está sózinho! Esse foi o caminho de Jesus. “Quando 

alguém te pressionar a andar junto uma milha, entao ande duas com ele!“ Jesus havia  dito aos 

seus amigos. Quando alguém nao sabe o caminho, entao leve-o até o lugar aonde ele quer ir. E 

assim que Jesus depois da sua ressurreicao regressou para o seu Pai, ele sentiu que seus amigos 

ainda precisavam Dele. Assim Ele deu para os seus amigos para todo o tempo a promessa: 

„Estejam certos, eu estou sempre convosco até ao fim do mundo!“ (Mt 28,20) 

 

Papa Francisco em pé disse no dia 27. de marco 2020 na vazia praca de Sao Pedro: “Entre nós, 

nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: `Não te importas de mim`.” 

Esta è uma frase que nos abala profundamente. A experiencia de ser significante e nao estar 

sózinho nos dá experanca e paz. 

 

Nós nao deixaremos um ao outro sózinho! Vamos ajudar o nosso próximo com o que ele precisa 

nesse momento. – Faça coragem! Encourage! 
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