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Senhor, não me abandones! 
Não fiques longe de mim, ó 
meu Deus!              (Salmos 38,21) 
______________________________________                                                 

Venha e me ajude! 
Come and help me! 
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    Queridos amigos da Palavra, 
 

a mae dele morreu por uma mordida de cobra quando ele tinha 4 de idade. O pai dele 
foi assassinado por uma tribo vizinha quando ele já tinha 18 anos de idade. Ele precisou fugir 
primeiramente para um país vizinho, entao através de deserto para o norte da África. Muitos 
dos seus amigos morreram nessa viagem por causa de um calor insuportável. Ele foi parar em 
uma prisao por muitos meses porque ela era estrangeiro. Pediram o dinheiro dele, o que ele nao 
tinha. Um colega comprou-lhe a liberdade. Ele foi pressionado e maltratado por rapazes 
desacatados e sem direitos, por causa de sua religiao. Novamente ele precisou fugir. Mais de 
dois anos ele estava em curso quando ele subiu em um barco inflável com 145 refugiados. No 
mar o motor parou e os refugiados perderam a orientacao. Ele contou: “E foi horrivel. Nós nao 
tínhamos de jeito nenhum lugar nesse barco. Todos choraram. O barco se encheu  de água 
nesse deserto de mar. Nenhum navio a vista. E foram as horas mais horríveis da minha vida. 
Eu ví a morte! Com lágrimas nos olhos eu orei: ´Jesus, se eu tiver que morrer agora, entao 
eu estou pronto. Mas se voce puder me ajudar por favor nos salve!`“ – No horizonte 
apareceu um navio da guarda costeira italiana. Os tripulantes descobriram o barco dos 
refugiados. “Eles nos levaram para Sicilia, aonde eu em 20. de Setembro 2015 descí a terra e 
tive os cuidados médicos necessários. Agora estou aqui com voces e novamente nao posso 
ficar!” - „Senhor, não me abandones! Não fiques longe de mim, ó meu Deus!“   
 

Queridos amigos da Palavra, existem momentos na nossa vida nos quais nós nao temos 
mais nada o que nos carrega e nos da esperanca. Nada mais funciona! Tudo parece em vao. 
Existe o perigo de nós afundamos em nós mesmos, ficarmos mudos, resignarmos e desistirmos. 
A nossa visao que por muito tempo olhou para o horizonte e nos possibilitou de orientar, fica 
míope e se perde. Voce nao ve mais um caminho para voce! 

 
Em momentos como esses ajuda a palavra do Psalmo “Senhor, não me abandones! Não 

fiques longe de mim, ó meu Deus!”, para nao ficar mudo, mas sim para gritar e chorar a 
miséria. Em tais tempos que rapidamente podem parecer através de doencas e acidentes, 
através da perda de um ente querido e experienca de choque, nos faz bem ter essas palavras no 
nosso tesouro de lembrancas. Repetimos sempre novamente: “Senhor, não me abandones! Não 
fiques longe de mim, ó meu Deus!” Ou breve: Venha e me ajude! – Come and help me! 
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