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o nosso coração? (Lc 24,32)                                                                                                                                                                                                                          
_____________________________________ 

Mantenha Jesus no barco!                  

Keep Jesus on board! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

  tinha sido dias dramáticos para ele. Como muitos jovens no grupo de discípulos em volta 

de Jesus, também ele estava totalmente ocupado com Ele. Ele tinha deixado velhos planos de 

lado e foi seguir Jesus. Suas palavras deram a ele um novo horizonte para sua vida. Mas os 

responsáveis pela religião não gostaram com Ele se apresentava. Jesus os fez entender que seu 

aparato religioso era muito vazio. Então eles fizeram de tudo para matar-lo. Ele morreu 

miseravelmente na cruz, como um criminoso. 

 

  Ele não conseguia tirar essas imagens da cabeça. Ele precisava falar. Então, ele e seu 

amigo Cleofas foram para uma vila perto de Jerusalém chamada Emaús. Ele colocou para fora 

tudo o que estava no seu coracão. Eles foram acompanhados por um terceiro estranho. Ele 

perguntou sobre o que eles estavam falando e o que havia acontecido em Jerusalém. Em seu 

desespero, os dois amigos ficaram ainda mais chateados. O estranho não havia notado nada? 

Então, eles começaram a falar sobre suas esperanças e sonhos, sobre sua raiva e decepção. O 

estranho ouviu muito bem. Então ele começou a categorizar tudo o que havia acontecido. Eles 

se sentiram compreendidos e ganharam uma nova visao. Uma alegria ardente se instalou. Então 

eles chegaram a Emaús. Eles pediram muito ao estranho que ficasse. E então eles entenderam 

tudo. Foi Jesus quem os acompanhou - presente como o Ressuscitado. Então eles não o viram 

mais. Imediatamente eles correram de volta para Jerusalém - com o coração em chamas. Eles 

tinham que compartilhar esta mensagem. 

 

  Uma tradução teve que ser concluída. Ainda tínhamos mais duas horas. O 

descontentamento se espalhou, estivemos trabalhando nisso o dia todo. Todos sentiram que a 

facilidade com que havíamos trabalhado desapareceu. Fizemos outro café e prometemos um ao 

outro que continuaríamos no amor um pelo outro. Então continuamos. Funcionou muito bem. 

O Jesus escondido nos deu força, alegria e paciência. Vale a pena estar com Ele: Mantenha 

Jesus no barco! – Keep Jesus on board. 
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