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Você nunca anda sozinho! 
______________________________________ 

Tenha certeza de que estou com você todos 

os dias até o fim do mundo!        (Mt 28,20) 
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Queridos amigos da Palavra, 

Em 3 de janeiro de 2021, uma triste notícia do mundo da música circulou: o cantor Gerry 
Marsden está morto. Marsden fez da música "Você nunca andará sozinho" um sucesso na década de 
1960. Hoje esta música é cantada em muitos estádios de futebol - também não muito longe daqui "auf 
Borussia" em Dortmund. Mas como isso aconteceu? A mais bonita é uma história do Liverpool: na 
década de 1960, os sucessos da atualidade já eram tocados nos estádios do futebol inglês. Entre eles 
estava o hit número 1 da banda de Liverpool Gerry and the Pacemakers. Diz-se que o sistema de alto-
falantes falhou em um ponto. E então os visitantes do estádio continuaram a cantar sozinhos, a 
cappella: "Você nunca andará sozinho". 

Esta peça - de Richard Rodgers (música) e Oscar Hammerstein (letra) - foi originalmente o final 
do musical da Broadway Carousel, que estreou em 1945. Conta a história de um trabalhador de 
carrossel que, por dificuldades financeiras, comete um roubo - ele quer garantir o futuro de sua esposa 
e do filho que ainda não nasceu, mas morre no processo. "Você nunca andará sozinha" é cantada duas 
vezes no musical - uma para encorajar a mulher a superar a morte do marido, e uma segunda vez no 
final, na formatura da filha de 15 anos na escola. Então essa música é sobre olhar para o futuro com 
confiança em todo o sofrimento do mundo. 

Você nunca anda sozinho! Jesus também fez esta promessa aos seus amigos. O último 
versículo do Evangelho de Mateus diz: “Tenha certeza de que estou sempre com você, até o fim do 
mundo!” E como Deus faz isso é infinitamente criativo! Um pouco de experiência: Um grupo de 25 
ucranianos estava muito envolvido. Senti então o impulso de convidá-los para um sorvete grosso. 
Quando olhei em minha carteira, vi que não havia como o dinheiro dar para todos. Mas meu convite 
foi dado. A palavra “dê e será dado!” veio à mente. Senti em mim a confiança de que um caminho se 
abriria. Então fomos para a sorveteria. No caminho, encontrei um homem. Ele viu todos os ucranianos 
comigo e espontaneamente me entregou 50 €. Nos despedimos rindo. Chegando na sorveteria, uma 
senhora idosa me viu. Ela ficou tão encantada com o nosso grupo internacional que chegou com o seu 
andador e também me entregou 50 €. Eu sorri e olhei para o céu. Porque agora havia dinheiro 
suficiente para todos! Você nunca anda sozinho! - You never walk alone! 
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