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Ninguém jamais viu Deus;  

quando amamos uns aos outros, 

Deus permanece em nós e seu amor é 

perfeito em nós! 
                                (1 Joao 4,12)                                                                                                                                                                                                               
______________________________________ 

Deus precisa de você! 

God needs you! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Jesus viveu em nossa terra para fortalecer o projeto de Deus com sua humanidade. A 

preocupação do seu coração era o "reino de Deus". Onde quer que a vida o levasse, este reino 

acontecia. As pessoas sentiam nele um amor e uma liberdade que as curava e as libertava para 

suas próprias vidas. Os cegos podiam ver, os coxos podiam andar e os leprosos eram curados. 

 

No pouco tempo em que Jesus esteve em público, ele deu sinais exemplares de amor 

genuíno. As pessoas deixaram seus corações serem tocados e foram com ele. Na escola da 

vida com Jesus eles aprenderam o que significa amor real e não intencional. Com esta 

experiência em seus corações, eles saíram para o mundo após a morte de Jesus - para a 

Armênia e Geórgia, para a Europa e até para a Índia. Então eles trouxeram a mensagem de um 

amor que só quer amar "até os confins da terra". Eles participaram da conclusão da obra de 

Deus. Amar -simplesmente assim – sem preço - pela graça - essa é a natureza de Deus. Fazer 

isso é sua vocação. Deus “precisa” de você para isso. Dê-lhe o seu sim - todos os dias de 

novo. 

 

Tomas diz: “Eu estava visitando a Alemanha. Foi logo após a grande inundação no vale de 

Ahr. Muitas pessoas haviam morrido. Muitas casas foram destruídas. Chegamos a uma 

família pela qual havíamos feito muito. Estávamos sentados em uma grande sala que estava 

completamente destruída e fria. Trouxemos tudo o que precisávamos para tomar um café. 

Ouvimos a história da família. Eles falaram do grande dilúvio que havia tirado tudo deles e só 

havia deixado suas vidas - graças a Deus! Fizemos um passeio pela cidade. Fomos 

presenteados com uma imagem de horror. Fui em um pequeno grupo com a filha da família e 

seu namorado. Eles falaram muito abertamente sobre suas necessidades e seus medos. Então 

eles perguntaram por que estávamos tão comprometidos com eles. Eu compartilhei minha fé 

em Jesus que é amor e chama ao amor. Tudo isso era novo para ela. De repente, havia um 

espaço de profunda confiança entre nós. Isso os tocou e abriu seus corações!” Deus precisa 

de você! – God needs you! 
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