
 

 

 
Junho 2021                                            portug.           

Está aqui um rapaz que 

tem cinco pães de cevada  

e dois peixinhos!        (Jo 6,9)                                                                                                                                                                                                              
_____________________________________ 

Eu vou te dar o que eu tenho! 

I'll give you what I have! 

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

 

       

 

 

Queridos amigos de go4peace, 

 

 ele caminhava curiosamente com todas as pessoas. Ele não tinha certeza para onde 

estava indo. Mas de alguma forma ele queria estar lá. Ele era um garotinho de 8 ou 9 anos. Ele 

tinha acabado de comprar pão e peixe. Mas, em vez de trazê-los para casa, ele deixou que a 

multidão o carregasse. As pessoas seguiram um jovem rabino chamado Jesus. Suas palavras 

eram cheias de vida! Todos ficaram felizes em ouvir isso. E então era hora de comer. O rabino 

não mandou as pessoas para casa, mas cuidou pessoalmente da comida. 

 

  A multidão só ficaria satisfeita se todos começassem a compartilhar. Nosso amiguinho 

veio primeiro. Ele deu tudo o que tinha acabado de comprar, seus cinco pães e dois peixes. O 

que diria sua mãe, que estava esperando por ele? Nada disso o interessava no momento. Agora 

era hora de compartilhar. Com seu coração infantil e generoso, ele deu tudo o que tinha. Essa 

generosidade contagiou. Quando todos os pedaços de pão restantes foram recolhidos no final, 

eles encheram mais 12 cestos. 

 

  Com um grande grupo de jovens, parti para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid 

no verão de 2011. Depois de uma longa peregrinação a quase 40 ° Celsius, ficamos felizes por 

ter chegado ao aeroporto “Cuatro vientos” na noite passada. O evento final aconteceu lá. 

Durante a vigília de oração, uma tempestade estava se formando e começou a chover e uma 

tempestade forte. Um jovem de nosso grupo trazia uma grande folha de plástico em sua 

mochila. Ele os colocou sobre todos os jovens ao seu redor e também se molhou totalmente. 

Ainda posso ver seus olhos brilhantes hoje. Ele estava feliz por ter dado o que podia. Eu vou 

te dar o que eu tenho!  - I’ll give you what I have! 

 

go4peaceTeam  Meinolf Wacker 

  


