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Revistam-se de paciência!                                
                                                            (Col 3,12)                                                 
______________________________________         

Nao perca a paciência! 
Don’t lose your patience! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
e foi um momento emocionante no final da performace „pieces4peace“ no ano passado aqui em 

Kamen, quando Fajir de 13 anos e atriz principal exclamou: “George, esta é a solucao: Nós somos 
irmaos! Nao tem fronteiras!“ Fajir e George fizeram uma viagem por todo o mundo procurando a chave 
da paz. Acharam-a na irmandade vivida. No roteiro  estava para ser lido: „Fajir abraca George 
fortamente!“ Mas essa cena foi um grande desafio! O time de treinamento precisou treinar por 
incontáveis vezes. Fajir é  uma menina muslima e George um menino cristao. Os dois refugiados 
chegaram na nossa terra. Como atores eles precisavam se abracar, mas nao conseguiram nas primeiras 
semanas. Pacienca foi importante - " paciencia de burro” ((significa em alemao “paciencia de Jó”)) – e 
ainda  melhor dizendo “paciencia de anjo”! E ainda mais emocionante foi a cena da estréia para todos 
os espectadores que durante meses trabalharam nessa performace. 
 

Queridos amigos da Palavra, como é dificil ser paciente com nós mesmos e com os 
outros. Quao rápido arebenta o nosso“fio de paciencia”, quando alguma coisa nao dá certo. 
Essa expressao do idioma da fabricacao textil refere-se a um equilíbrio que tem que segurar: O 
fio que está frouxo demais quando desenrolando do carretel, ou que está esticado demais com 
muita tensao, esse fio arrebenta. Precisa-se a certa tensao da vida: nao muito frouxo e nao 
tenso demais. -  Mas como achamos uma paciencia tao equilibrada? Como podemos aprender 
ser pacientes? 
 

È bom compreender que Deus tem para comigo uma infinita paciencia, paciencia de 
anjo! Eu posso errar o camino 1000 vezes, ELE me dá 1001 vezes a chance de comecar 
novamente. Seu fio de pacienca para comigo nao se arrebenta nunca! Assim como o fazendeiro 
pacientemente espera o fruto da terra no outono (veja ep. Tiago 5,7), assim Deus me espera 
com sua pacienca infinita quando eu me perco. Sua mensagem é: Volte e comeca novamente!  
 

Para aprender a ter paciencia, ajudam tres passos: (1) Tenha a coragem de fazer uma 
parada no seu galope! (2) Compreenda que Deus já tem paciencia com voce, que voce nao tem 
consigo mesmo. – Isso fará voce relaxar. (3) Comece entao novamente no que no momento tem 
para fazer! 
 

Queridos amigos da Palavra, vamos aprender novamente a paciencia em relacao a nós e ao 
nosso próximo. “O homen paciente resitirá, até o momento oportuno; depois, a alegria lhe será 
restituída” está no Velho Testamento (Eclo 1,23) para ser lido. Para  ter essa alegria compensa treinar a 
paciencia. Deus nao perde nunca a paciencia com voce, entao voce pode também dizer: Nao perca a 
paciência! – Don’t lose your patience! 
 
   Für das OnWordTeam   Meinolf Wacker 


