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Não temas, crê somente!  
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          Não temas, crê somente! 

      Don’t be afraid! Just believe! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

Ela tinha tudo o que precisava, uma família, na qual ela estava em casa, grupos de jovens 

no povoado, no qual ela podia se engajar, uma boa formacao escolar, bons amigos … Ela tinha 

comecado os estudos na faculdade e estava indo muito bem. Mas era uma voz dentro dela que  

dizia: “Ainda existe muito mais! Ouse sair do seu porto seguro!“ 

 

Entao ela decidiu deixar a terra natal por um semestre e ir para a Áustria para lá estudar. 

Nao foi  fácil tomar essa decisao. Ela conta em um pequeno video: “Eu tinha muito medo porque 

nao tinha idéia o que esperava por mim. Entao eu confiei totalmente em Deus. Ele me ajudou. Ele 

foi de verdade todo o tempo comigo e assim eu passei um bom tempo na Áustria!“ 

 

Apostar a favor de Deus! Nao somente com palavras mas sim com nossas vidas e nossas 

decisoes, isso fez Marie – esse o nome dela – e esse é o conselho dela: “Não temas, crê somente!” 

 

Queridos amigos da Palavra, quantas vezes a vida nos tráz incertezas. Nós nao sabemos 

como ir adiante e como devemos nos decider. Aí vale a pena pensar, julgar e conversar com pes-

soas, que nos conhece bem, sobre os nossos planos e idéias. E entao vem o ponto no qual  nós 

temos que nos decidir, cada um por sí. Marie aconselha voce a dirigir-se a Deus. “Não temas, crê 

somente!” 

 

Quando voce fez toda a sua parte, entao olhe  para frente e acredite, que Deus vem ao nosso 

encontro com todas suas idéias e possibilidades e cuida de voce. Assim nós podemos confiar na 

palavra de Jesus: Não temas, crê somente! – Don’t be afraid. Just believe! 
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