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Com a sua vida em perigo constante, usou todo o seu poder 

de persuasão, subornando sem qualquer medo, lutando e 

pedindo ajuda. Onde ninguém acreditava que seria possível, ele 

obtinha sucesso. Gastou todo o seu dinheiro comprando comida, 

medicamentos, criando um sanatório secreto e apesar de ter à 

sua disposição uma mansão, compreendeu o grande medo que 

os judeus tinham das visitas noturnas dos nazistas e, por este 

motivo, não passou uma única noite fora da fábrica.

Oskar Schindler não mudou apenas o rumo de sua vida, graças 

aos seus esforços 1.100 judeus sobreviveram ao Holocausto, 

uma insanidade que vitimou mais de seis milhões de judeus.

Histórias de amor ao próximo como esta mostram o outro 

lado de um dos períodos mais tristes da história. Assim como a 

seguinte oração, que foi encontrada entre os pertences pessoais 

de um judeu, morto num campo de concentração e que dizia:

“Meu Senhor, peço que não te lembres apenas dos 

homens de boa vontade; Lembra-Te também dos homens 

de má vontade. Não Te lembres apenas das crueldades 

e violências que eles praticaram: lembra-Te também dos 

frutos que produzimos por causa do que eles nos fizeram. 

Lembra-Te da paciência, coragem, confraternização, 

humildade, grandeza de alma e fidelidade que nossos 

carrascos, terminaram por despertar em nossas almas. 

Permite então, Senhor, que todos os frutos por nós 

produzidos, possam servir para salvar as almas dos 

homens de má vontade”.

Que a paz, amor, saúde, fraternidade, prosperidade e 

felicidade estejam sempre presentes em sua vida!

Conheça melhor o trabalho voluntário realizado pela ONG 

“Meu sonho não tem fim”:

 - Site Oficial: www.meusonhonaotemfim.org.br

 - Facebook: www.facebook.com/meusonhonaotemfim

 - Instagram: www.instagram.com/meusonhonaotemfim

 - YouTube: www.youtube.com/alexcmelo

Oskar schindler
Um homem que  

reescreveu a sua história

I
magine um explorador de escravos durante a II Guerra 

Mundial, membro do partido nazista e fabricante de armas 

para as tropas de Hitler. Assim era descrito Oskar Schindler.

Com incentivo dos nazistas, Schindler reabriu na Polônia 

ocupada uma antiga fábrica, empregando inicialmente 350 

judeus, uma vez que estes eram considerados “uma mão de obra 

barata e acessível”. Com o passar dos meses, ele descobriu o 

terror provocado pelos nazistas, começando a encarar os judeus 

não só como trabalhadores baratos, mas como pessoas expostas 

à horrível carnificina do projeto nazista de eliminação total dos 

judeus.
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