Primeiro Sábado
Palavras de Amor
O povo de Deus tem de ser paciente. Tem de obedecer aos mandamentos de Deus e manter
a fé em Jesus. (Apoc. 14:12.)

Uma voz forte
Eu estava muito cansado e a sala de espera do aeroporto estava tão fresca e confortável!
Durante semanas tinha viajado pelas Caraíbas a tirar fotografias e a filmar as muitas atividades
dos membros de igreja.
Tinha filmado pastores e membros leigos a partilharem o amor de Deus com todas as
pessoas com quem se encontravam. Tinha visto médicos a curarem pessoas e alunos a
estudarem para se tornarem médicos, pregadores e professores. Tinha conhecido
verdadeiros heróis que sacrificaram tanto para adorar o Deus que amavam. Tinha fotografado
jovens a partilharem informações sobre como ultrapassar a doença. Ouvira música e
pregações poderosas e tinha visto pessoas a serem batizadas. Agora chegara a altura de ir
para casa.
Fechei os olhos enquanto sentia a pressão da minha agenda sobrecarregada esvair-se. Em
breve estaria em casa, na minha própria cama.
De repente, apercebi-me de que não ouvia ninguém a falar perto de mim. A sala de espera
que, momentos antes, estava cheia de passageiros, de crianças, de agentes de bilheteira,
estava vazia. Tudo o que sobrara era o silêncio e o som de motores a começar a trabalhar.
Entrei em pânico. O meu voo de regresso a casa! A viagem que me levaria para casa tinha
saído sem mim. Eu tinha perdido o voo! Tinha adormecido e, enquanto dormitava, fui deixado
para trás.
Foi nessa altura que ouvi uma voz forte ecoando pelo altifalante da minha solitária sala de
espera. “Atenção, por favor. Atenção, por favor. Última chamada de embarque para o Voo 982
para Miami. Todos os passageiros devem proceder já ao embarque. Se tem um bilhete para o
Voo 982, deve dirigir-se imediatamente ao portão de embarque. Esta é a última chamada.”
É provável que tenha estabelecido um novo recorde de sprint até ao portão de embarque. A
porta do avião estava quase a ser fechada quando corri até ao balcão e gritei: “Espere! Eu
estou nesse voo. Eu tenho bilhete! Vê? Aqui está, também, o meu cartão de embarque. Por
favor, deixe-me entrar! Eu quero ir para casa!”
Sabes que há uma “voz forte” a chamar por ti neste momento? Esta “voz forte” está a
chamar todas as pessoas do mundo. É a voz de Deus a ecoar dos lábios de três anjos que
voam lá no alto e que foram enviados do Céu para fazer duas coisas: (1) avisar dos perigos
que aí vêm, e (2) para partilharem aquilo que devemos fazer para irmos para casa com Jesus.
Uma vez uma voz forte acordou-me e disse-me para entrar no avião neste momento.
A forte voz de Deus tem uma mensagem parecida. Só que desta vez não iremos para

Miami; vamos em direção ao Céu! Por isso, vamos certificar-nos de que nos mantemos
acordados para a ouvir.
Partilha
Se fosses Deus, o que dirias a este mundo para convidar toda a gente a ir para o Céu
contigo? Escreve essa mensagem e manda um e-mail a todas as pessoas que conheces.

