
 

 

Queridos irmãos e irmãs, 
um dia é como a vida: normalmente tem doze horas de luz e doze horas de 
escuridão. A luz é balanceada com as sombras, meio a meio. Isso é valido 
também para nós.  
 
O inverno no Norte da Alemanha é um pouco diferente: o nascer de sol se 
realiza mais ou menos às oito e meia, e o pôr do sol à dezesseis horas.  
 
São sete horas e meia de luz, e quinze horas e meia de escuridão. Por isto, é 
preciso balancear o dia em aproximadamente dois terços de noite escura, 
com um terço de dia luminoso. No verão acontece exatamente o inverso.  
 
Como é possível fazer este balanceamento? O que é mais difícil? Balancear 
muita escuridão com pouca luz ou o contrário, balancear muita luz com 
pouca escuridão? 
  
Esta é uma parábola sobre a vida...  Sendo assim, nós podemos 
encontrar duas possibilidades de interpretação.  
 
A primeira possiblidade é que às vezes passamos por grandes problemas, 
tais como: crises pessoais ou coletivas, sofremos o perigo até de perder a 
esperança, de abandonar a si mesmo ou de até cair em uma depressão.  
 
Ou pelo contrário, às vezes quando vivemos um tempo de grandes alegrias. 
Também quando estamos alegres corremos o perigo de nossa felicidade não 
nos deixar enxergar as nossas faltas, os nossos pecados e nossas 
limitações. Corremos o perigo de não sentir que o outro precisa de nós e que 
eu preciso em verdade. Acabamos por destruir a ponte entre o próximo e eu 
e entre mia vida e mia alma, simplesmente por que estamos fascinados e 
absorvidos pela grande emoção do momento. 
 
"O povo que andava na escuridão viu uma grande luz; para os que 
habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu.", disse Isaias (9, 1) 
e depois Jesus (Mt 4, 15). 
 
Jesus é a luz que esperamos nas noites de pouca alegria ou de pouca luz do 
dia. Com ele encontramos o caminho da justiça apesar de toda a escuridão 
em que nos encontramos. 
 
Ele é também a luz mais forte que o sol de nossos sentimentos de sucesso, 
Jesus é maior que a emoção narcótica do sucesso, ou seja maior que o 
desejo interior de mudança que a emoção narcótica só promete mas não 
cumpre.  



 

 

 
Se o nosso olhar estiver fixo em Jesus, veremos sempre as nossas sombras 
e também a luz que vem de’ele!  Veremos que o próximo necessita de nós! 
 
Deus não é só sentimento. Deus é a maior realidade da vida humana!  
Ele é a realidade a se seguir sempre! Esta realidade ilumina, refresca e 
aquece porque nos orienta.  
 
Deus é o caminho do homem!  
 
Ele é luz de eternidade na vida do homem porque Ele é a realidade 
encarnada, porque Ele é Natal e Páscoa, é Nascimento, Sofrimento, Morte, 
Ressurreição e a alegria do homem de Deus. 
 
Nunca mais perca a esperança!  
Podem nos tirar tudo, mas não podem tirar a nossa esperança! 
 
Você esta desperado porque os outros não fazem o bem?  
Mesmo que estes sejam padres, políticos, funcionários, membros da família, 
fiéis, ateus ou outros? 
 Não permita a nenhum destes tirar a tua esperança!  
 
Olhe para Jesus, ele é a luz do mundo!  
 
"Convertei-vos, porque o reino do céus está próximo." (Mt 4, 17)  
Não podemos modificar os outros, mas podemos começar a mudança em 
nós mesmos.  
Você pode permitir que Deus começe a te modificar.  
Assim você verá que esta luz é maior que o mundo, maior também que a 
escuridão e alegria. 
  
"Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens." (Mt 4, 19)  
Esta palavra de Jesus tem um significativo para cada um de nós. Qual será 
este significado?  
Somente vamos descobrir quando seguir-mos esta luz verdadeira: que é o 
próprio Jesus Cristo e não mais seguirmos nossas próprias criações ou 
criações de outros homens.  
 
Nunca mais perca a esperança! 
 
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 


