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Como são grandes as tuas 
obras, Senhor, como são 
profundos os teus 
propósitos!             (Salmos 92,5) 
______________________________________                                                 

Eu admiro! 
I’m touched! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 
  eu ainda escuto o soluco e vejo os olhos lacrimejantes dela. Inesperadamente o 
namorado separou-se dela depois de cinco anos. O que ficou foi decepcao, ferida e dor. 
Nesses momentos o futuro parece nao ser possível. Passam-se semanas e meses. E foi dificil. 
Só lentamente ela achou a volta a normalidade da vida. Feridas sicatrizaram. O futuro parece 
se abrir novamente. Entao eu escutei: Ela se apaixonou de novo. Eu conhecí o novo namorado 
dela. Depois de alguns meses ela me contou: „Eu tenho um outro sentimento para com meu 
novo namorado, de alguma forma mais profunda do que tinha com o antigo. Eu acho que tudo 
tinha que ser como foi, mesmo que a separacao naquela época tenha sido muito dolorosa!”   
 

Queridos amigos da Palavra, frequentemento nós entendemos apenas na retrospectiva, 
como a vida nos prepara boas coisas – através de etapas nebulosas. Enquanto estamos na dor e 
no escuro só podemos rezar como cegos: “Senhor, como é grande a sua obra, como sao 
profundos seus pensamentos!” Nós nao sentimos e entendemos nada. En tais momentos vale 
só acordar a confianca dentro de nós que um Outro quer o nosso bem. Frequentemente a visao 
compreendente na profundeza dos pensamentos divinos é nos dada mais tarde.   
 

Assim é mais importante em tempos mais tranquilos agucar nossa visao para a 
presenca de Deus em nossa vida. O GRANDE quer ser descuberto no pequeno. O 
sobrenatural me comove no natural. Esses toques divinos devem ser detectados. Para isso uma 
ajuda: Perguntemos todas as noites antes de dormir: „Aonde e a que horas VOCE me tocou 
hoje, meu Deus?“ Na palavra encorajadoura de um amigo que teve tempo para mim – em um 
telefonema inesperado – no olhar carinhoso de uma pessoa – na confianca que alguem me 
presentou – no céu azul que hoje me alegrou – no pequeno pássaro que brincava em frente 
minha janela … Admiremos esses momentos e digamos aos céus – como uma crianca: 
OBRIGADA. Facamos como as criancas, os campeoes dos descrobimentos, e aprendamos 
novamente a admirar e agradecer: Eu admiro! – I’m touched! 
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