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Entrega-te ao Senhor, e 
ele te sustentará!        

 (Salmos 55,24a) 
__________________________________________  

Pegue minhas preocupações! 
Take away my sorrows! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
Um provérbio nos ensina: „Voce nao pode mudar que os pássaros da preocupacao e da 

tristeza voem sobre a sua cabeca. Mas voce pode evitar que eles facam um ninho em seus 
cabelos.“ – Mas como podemos aprender a lidar com nossas preocupacoes para que essa nao 
nos tire o ar para respirar? 
 

O evangelista Lucas conta sobre dois amigos de Jesus que quase se afundaram nas 
preocupacoes depois da morte dele. Eles sairam de Jerusalém aonde Jesus, que era a 
esperanca deles, morreu. No caminho eles lamentam mutuamente o sofrimento deles. Esse 
lamento ajuda-os escassamente. Esse lamento puxa-os sempre mais para baixo na escuridao. 
“Incidentalmente” alguem esbarra com eles. Ele faz perguntas. „Quais sao as coisas sobre as 
quais voces conversam no caminho?” Eles reagem irritados e perguntam se ele nao escutou 
nada das atividades quotidianas de Jerusalém. O desconhecido fica parado e pergunta mais: 
“O que aconteceu?” Eles comecam a contar – sobre as suas esperancas e sonhos, sobre as suas 
decepcoes e desesperos. E faz muito bem poder falar sobre tudo! Eles endireitam-se e podem 
novamente olhar para cima. De uma vez eles entenderam. Deus se encontrava com eles 
através desse „desconhecido“. Foi ele mesmo. Ele tirou a preocupacao dos dois – através das 
„perguntas irritantes“.   
  

Queridos amigos da Palavra, ajudemo-nos uns aos outros para que as preocupacoes 
nunca construam ninhos em nossos cabelos. Frequentemente sao pequenas perguntas – talvéz 
formuladas engracadas, que podem atrair as preocupacoes do nosso coracao: “Oh, as rugas da 
sua testa já foram em menor quantidade – ou?” Ajudemo-nos uns aos outros a contar as 
preocupacoes pois Jesus está entre nós, consequentemente “lançemos” todas preocupacao 
Nele. Ele anseia suas preocupacoes. Ele quer te ver feliz. Por isso nós podemos pedir a ele: 
Pegue minhas preocupações! - Take away my sorrows! 
    

    OnWordTeam   Meinolf Wacker   


