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Trust Jesus! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

  de longe ele tinha vindo para o mar da Galiléia por causa de sua profissão. Ele era 

capitão de uma guarnição romana. Ele havia trabalhado seu caminho entre os soldados comuns. 

Ele foi exemplar em cuidar das pessoas de sua casa. Os habitantes locais eram judeus. Para eles, 

ele era um estranho, um pagão. Ele havia aprendido que judeus piedosos nunca entrariam em 

sua casa. A lei deles os proibia. 

 

Como capitão, ele viu muito. Ele também notou que havia um jovem rabino em quem 

muitos confiavam. Isso não criou palavras vazias. Em vez disso, havia um poder emanando de 

sua palavra que curou muitos enfermos. Essas experiências encorajaram o centurião a se 

aproximar de Jesus. Ele lhe disse: "Senhor, meu servo está em casa e está sofrendo muito!” 

Então Jesus quis ir para sua casa. Isso significava que ele estava infringindo a lei. O capitão não 

esperava que ele fizesse isso e então respondeu: “Não sou digno de você entrar em minha casa, 

diga uma palavra, então meu servo ficará bom. Eu também tenho que obedecer às ordens e 

tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um: vá! então ele vai e para outro: vem!, então 

ele vem.” Essa fé tocou o coração de Jesus. Então ele o deixou entender: “Vá! Deixe acontecer 

como você acreditou.” Naquele exato momento o servo sarou. 

 

Recebi um telefonema de uma senhora idosa. “Imagine que um padre da África venha 

à nossa paróquia por um ano. Agora precisa-se de um apartamento perto da igreja. O lema do 

dia imediatamente me veio à mente: “Saia de si mesmo, crie um nós!” Conversaram comigo. 

Eu ouvi de amigos: Encontrar um apartamento em nossa cidade? Você tem que se colocar em 

uma lista de espera de 5 anos. Missão Impossível! Orei a um padre falecido: preciso de sua 

ajuda agora! - Então eu sentei no telefone. Disseram-me: Há um apartamento bem mobiliado 

em frente à igreja. Eu alcancei o dono. Imediatamente houve uma boa atmosfera no telefone. 

No final da conversa, ficou claro que ele alugaria o apartamento para o irmão africano. Nos 

conhecemos no apartamento. Eu estava sem palavras. Tudo o que uma família precisa estava 

lá. Quando voltei para casa, ficou claro para mim: “Só a ajuda do céu tornou isso possível.”  – 

Confie em Jesus! Trust Jesus! 
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