Caros amigos de Louis,
Gaspard e eu, conseguimos falar com Louis pelo telefone. Gostou muito e nós também. Ele não
precisa mais colocar o dedo no buraco da traqueotomia para falar, e recupera bem. Tinha mandado
uma longa carta com umas páginas contendo as suas mensagens que me mandaram por mail, então
pedi a ele de escrever uma carta colectiva respondendo a vocês. Tive que bater no computador o que
escreveu é esta carta de Louis que estou mandando aqui em baixo com muita alegria e tambem
meus agradecimentos e meu abraço.
Cláudio
Tokorozawa, dia 22 de Agosto 2012
Queridos amigos,
Quero agradecer a cada um de vocês por suas orações e a amizade que manifestaram durante
todo este tempo de doença : isto me ajudou muito. Saber que do outro lado do mundo tantos amigos
se lembram da gente e gritam a Deus pra ter piedade do seu servo : é uma força necessária nesta
prova de doença. Tenho passado um tempo muito gostoso no Brasil no início deste ano onde
encontrei muitos amigos e estou muito agradecido da hospitalidade de tanta gente. Foi também uma
viagem bem evangelizadora.
Foi por todo isto que o demônio não gostou e escolheu um vírus bem forte, chamado
“helpat”, que pode se pegar em qualquer lugar. Vírus que pode matar e quase conseguiu. Voltando
do Brasil retomei o trabalho no hospital. Uma semana depois fui num comércio perto do hospital e
desmaiando caí no chão. Me levaram de ambulância num pronto socorro : não respirava mais, nem
falava, quase morto a tal ponto que os médicos não davam esperança de vida. Mas Deus é Pai e
tinha seu projeto. O chefe do pronto socorro chamou o médico responsável do hospital
universitário militar da região, um cristão que também eu conhecia, passando em casa, partilhou
uma janta conosco. Quando me viu decidiu imediatamente: “Vou levar ele no nosso hospital
universitário” e assim me salvou ! Foi o primeiro sinal do nosso Pai do Céu. Quando acordei rezei
o primeiro mistério do terço, foi o Mistério glorioso :”Cristo Ressuscitou”, eu também voltei a vida
chorei de alegria ! Experimentei o Amor de Deus, Pai e Mãe nos pormenores de nossas vidas.
Numeras pessoas vieram me visitar para dar força e me senti reviver. Vieram, entre muitos
outros estes brasileiros com quem a gente reza a missa cada mês: “Padre, não morre já, precisamos
do Senhor para nos evangelizar”.Assim tinha ainda uma missão pra frente. Tudo isto ajudou-me
par me esforçar na reabilitação. Outro sinal da presença de Deus : os leigos da paroquia me traziam
a comunhão cada domingo. Um dia foi preciso ver um oculista porque tinha uma dor nos olhos, e na
visita cotidiana do meu meu médico vendo minha dor me disse “Aproveite, uma mulher vai de
carro no hospital dos olhos”. Neste mesmo dia faltava geleia de maçã necessária para ir no
banheiro e uma velinha muito amiga veio me visitar com uma sacola cheia de geleia ! Assim
experimentei como Deus é bom, me mostrou sua atenção. Como é bom ser amado e quanto é um
tesouro inestimável ter fé na doença !
Outro fato que me tocou muito : Uma moça brasileira acompanhava sempre sua mãe na
igreja, mas não acreditava em Deus. Quando veio me visitar no hospital no pronto socorro chorava
muito porque ia morrer. Mas quando veio me visitar no hospital universitário se exclamou : “Não é
possível ! Só Deus pode fazer isto : Deus existe.” A doença mesmo é evangelizadora !
Mais uma vez obrigado por suas mensagens de amizade e suas orações. Eu também rezo em
união com todos vocês e por vocês,
Com um forte abraço.

Louis

