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A tua palavra é lâmpada que 
ilumina os meus passos e luz 
que clareia o meu caminho 
                             (Salmos 119,105)             
______________________________________           

Sua palavra – Luz para mim! 
Your words – light for me! 
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Queridos amigos da Palavra, 
 
 voce acorda. Voce percebe que nao está em casa. Está completamente escuro. Voce 
nao enxerga nada. E voce também nao sabe aonde está o interruptor de luz. Cuidadosamente 
voce levanta e apalpa com as maos e pés o quarto. “Ah,  se eu tivesse luz!”, voce pensa 
sempre novamente. Finalmente voce acha a porta. Voce a abre. De fora vem a luz para esse 
quarto. Gracas a Deus! E nessa luz voce acha imediatamente seu caminho.  
 

„Eu penso em voce!“ Essa palavra, que pessoas nos dizem, é como uma luz para nós. 
Em horas escuras vivemos de palvras como essas. Nós sabemos que nao estamos sózinhos! 
Deus fez a mesma promessa para nós. Quem é voce?, Moises perguntou a Ele: A resposta 
dele: „Eu sou o que eu sou!” Eu estou aqui – para voce, quando voce puder transbordar de 
alegria, quando voce estiver triste, quando voce quiser se esconder por medo, quando tudo 
escorregar de suas maos, quando voce tiver vergonha, quando voce estiver sofrendo, quando 
voce nao souber mais o que fazer … Eu estou aqui – para voce, porque eu te amo. 
 

Um jovem homem muito angustiado tocou a minha porta. Ele perdeu o filho dele. A 
esposa dele veio da mesma forma aos prantos. Pura escuridao! O amor me deixou entender: 
Deixe estar todo seu trabalho e esteja completamente para eles. Depois de muita preocupacao 
e espera e com ajuda da polícia achamos a crianca. Lentamente desaparaceu a tensao nos 
coracoes dos jovens pais. “Obrigado por estares aqui!” dizerem ao se despedir.  
 

 Queridos amigos da Palavra, todas as palavras de Deus nos dá amor e nos chama para 
o amor, pois Deus é  o amor. Todas as palavras Dele nos diz: Eu estou aqui – para voce, 
especialmente quando está escuro! Facamos novamente o descobrimento: Sua palavra – Luz 
para mim! Your words – light for me! 
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