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De noite lembro-me do teu 
nome, Senhor! Vou obedecer 
à tua lei.                          (Salmos 119,55)                                                 
_____________________________________           

Você é a minha  âncora! 
You are my anchor! 
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Queridos amigos da Palavra, 

a noite é um tempo de silencio e recolha e um tempo de contestacao e tentacao. 
Quando o mundo e nossa alma se acalmam, quando nós nos retiramos e deitamos, sentimos 
dentro de nós as diferentes expressoes da vida. Lembrancas, pensamentos, saudades, desejos, 
sentimentos, medos e perguntas … tudo isso é de repente vivo em nosso coracao. Isso nos 
ocupa e movimenta.  

E nessas horas, em que nada externo nos desconcentra, estamos totalmente 
mergulhados no nosso interior. E sentimos no nosso íntimo – com nossos sucessos e 
fracassos, com tudo o que nossa vida faz deimportante – em toda nossa dependencia, 
fragilidade e miséria. Frequentemente ansiamos o sossego do sono, porque essas coisas 
caóticas nos parecem ser demais. Exatamente nesso momento o sono nao vem.  

Nós sentimos solidao. Ao mesmo tempo sentimos exatamente aí que precisamos 
alguem que nos entenda profundamente e esteja conosco. E na procura desse outro o Salmo 
119 nos dá uma dica: „De noite lembro-me do teu nome, Senhor!“ O rezador está seguro na 
confianca que justamente nos tempos de ameaca vale a experienca do profeta Jeremias: „Tu 
estás no meio de nós, Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome“ (Jer 14,9) –  Deus está 
presente! Ele se revela a Moisés com o „Eu sou o que sou!“ (Ex 3,14). Ele está presente 
como uma pessoa com quem eu posso contar tudo com confianca plena.  

Queridos amigos da Palavra, foi antes um acampamento da paz. No meio da noite 
chegou um telefonema de um grupo que nao consegiu passar pela fronteira. Eles perderam o 
voo. Eu nao sabia mais o que fazer. Minha alma ficou muito inquieta. E sempre novamente eu 
pedia a Jesus: Me ajude! Pouco a pouca cresceu em mim uma confianca que me deixou 
entender: “Confie em mim e reserve novamente! A viagem do grupo deu certo de um outro 
jeito. Na noite seguinte os jovens chegaram com muita alegria. Digamos a Jesus sempre 
novamente, e especialmente a noite: Você é a minha  âncora! – You are my anchor! 

OnWordTeam   Meinolf Wacker   


