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De fato, acalmei e tranqüilizei 
a minha alma. Sou como uma 
criança recém-amamentada 
por sua mãe; a minha alma é 
como essa criança.   (Salmos 131,3)                                                 
______________________________________           

Eu procuro silêncio! 
I am looking for silence! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
eu observava um menino pequeno que estava jogando. Ele jogava futebol junto com 

outras criancas e frequentemente nao era correto. De uma vez os colegas de jogo comecaram 
a boicotá-lo e nao passaram mais a bola para ele. Ele ficou com muita raiva, comecou a chorar 
e berrar e finalmente saiu do campo do futebal. A mae dele estava sentava num banco na 
margem do campo. O pequeno sentou-se no colo da mae aos prantos e com muita raiva. Ela o 
pegou nos bracos. Ela estava simplesmente aí para ele e o segurou. Muito lentamente ele 
comecou a se acalmar e reencontrou a paz. 
 

Queridos amigos da Palavra, nada nos dá uma seguranca maior do que a presenca 
de uma pessoa, que nos ama e está presente para nós. Quando estamos juntos com pessoas 
como essas, se colocam em ordem as perguntas, necessidades e preocupacoes em nós – em 
conversas  em silencio. Emocoes que no momento ainda fervem, perdem no próximo 
momento a forca destruidora. A nossa alma reencontra seu equilíbrio. Ela se torna como um 
lago calmo no qual nós podemos ver até o fundo. 
 
  Essa experiencia do  relacionamento com o Deus fazem as pessoas há muito tempo. 
Há 2500 anos um beato escreve: „De fato, acalmei e tranqüilizei a minha alma. Sou como 
uma criança recém-amamentada por sua mãe; a minha alma é como essa criança.“ Procure 
nesse mes sempre novamente esses momentos de silencio, nos quais voce simplesmente 
está aí - totalmente aí. Talvez pela manha em baixo das cobertas, quando voce ainda tem o 
dia pela frente – talvez em um lugar preferido nos seu quarto – talvez em uma igreja – talvez 
em um lugar na natureza. O importante é somente que seja um lugar em que voce nao se 
deconcentre e que voce possa perceber a sua alma. Quando voce dá a alma espaco diante de 
Deus, muito em voce se coloca em ordem. Voce acha novamente a sua paz. E voce pode da-lá 
a muitas pessoas. – Eu procuro silêncio! 
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