
 
 
 
 
 
  

 
März / Marco  2017                                         portug. 
Que é o homem, para que com ele 
te importes? E o filho do homem, 
para que com ele te preocupes?   
                                                        (Salmos 8,4)                 

_______________________________________           
Você me vê! 

You look at me! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 
elas moravam no subúrbio de Sarajevo, uma velha senhora quase cega, com uma filha 

deficiente e uma neta que também era doente. Elas nao faziam parte do circuito da vida. A 
vida delas era uma sobreviviencia. Nós ouvimos falar sobre delas. Uma jovem mulher, a 
mesma marcada pela vida, nos presenteou uma caixa grande de alimentos (cesta básica). Nós 
a pegamos e levamos para uma família pobre. Com lágrimas nos olhos nós fomos recebidos e 
fomos presenteados com o ultimo café que ainda havia. No final do encontro a velha senhora 
se levantou do sofá, do jeito que ela conseguiu, e com as maos dela pegou a cabeca da minha 
sobrinha, que estava me acompanhando, e beijou-lhe a testa. Entao ela disse: “Que bom que 
voces pensaram em nós e vieram nos visitar!” Quando nós dois saímos de lá tínhamos 
lágrimas nos olhos.  
 

Queridos amigos da Palavra, assim como nós pensamos nessas pobres pessoas 
constantemente Deus pensa em nós. Ele olha para nós. Ele está conosco! E dessa experienca, 
que muitas pessoas fizeram, a palavra do Psalmo desse mes é alimentada: „Que é o homem, 
para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes?“ Deus 
pensa sempre em nós. Ele pensa em mim! Ele está perto de mim, principalmente quando 
estou mau e me sinto perdido. Mas essa experienca, uma vez feita, quer ser recordada sempre 
novamente! Só assim ela me carrega, alimenta a minha alma e me ajuda a viver.  
 

Uma proposta para o novo mes: Faca uma pequena pausa todas as manhas e se 
coloque sob o “olhar de Deus”. Deve ser claro que Deus olha por voce cheio de amor e lhe 
quer só o melhor. E sob esse olhar a alegria na sua alma vai brotar, como num bebe, quando 
ele olha para cima e ve o rosto da mae.  

  
Entao vá com essa alegria para o seu dia e doe a todas as pessoas que voce encontrar 

esse mesmo momento de amor. Assim toda vez mais pessoas vao descobrir: Você me vê! 
You look at me! E elas serao felizes.   
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