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Maior é Deus do que o 
nosso coração!     (1 Jo 3,20)                                                 
______________________________________           

Deus é maior! 
God is greater! 
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    Queridos amigos da Palavra, 
 

geralmente sao experiencias concretas que através delas Deus nos deixe suppor seu 
mistério mais profundo. Eu penso no encontro com uma jovem mulher. Para ela a vida se 
tornou realmente difícil. Ela veio de um ambiente pobre e ela era muita talentosa. Já na 
infancia ela podia vivenciar muitas coisas mas apesar disso ela era frequentemente triste. Ela 
colocou suas metas muito alto. Mas ela queria alcanca-las sózinha – com suas próprias maos. 
Assim ela se tornou isolada. Algumas amizades foram quebradas. Um orgulho escondido fez 
rejeitar os amigos. O que ficou foram as lágrimas – de despespero, de solidao e de 
desapontamento sobre sí mesma.  
 

“Eu nao consigo mais! Eu faco sempre a mesma coisa o que eu nao quero! Eu machuco 
pessoas e as empurro para atrás. De alguma maneira ninguém pode realmente viver comigo – e 
eu também nao com ele!” Eu olhei em lágrimas e escutei novamente: „Eu nao consigo mais!“ 
 

„Mas eu nao estou te julgando!“ eu deixei-a saber depois de uma situacao difícil. „E 
porque nao?“ perguntou ela um poco admirada. „Eu nao mereco realmente que alguem fique 
meu amigo!“ Na conversacao seguinte surgiu um espaco no qual ela podia falar tudo e no qual 
ela podia chorar. Foi espaco para tudo. Ela consegui respirar novamente. Um brilho – cheio de 
gratidao – surgiu dos olhos dela. Eu nunca irei esquecer. Deus estava lá, Ele a tocou novamente 
e pode curar-la. 
  

Queridos amigos da Palavra, „ mesmo quando o coracao nos condena – Deus é maior 
do que o nosso coracao e ele sabe tudo!” (1 Jo 3,20). Isso nao é consolador? – Quando nós nao 
podemos mais suportar nós mesmos, quando nós nao nos gostamos mais e quase podemos nos 
jogar para a lua, aí esta Deus, que é maior e que já sabe tudo. Essa conviccao da fé cria o novo 
ambiente da vida, especialmente quando nada mais funciona! Entao, diga para voce sempre 
novamente: Deus é maior! – God is greater! Diga outra vez! Deus é maior! – God is 
greater! Entao voce vai crescer, sob os olhos de amor d´Ele!  
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