Sexta
Palavras de Amor
Adorem Deus. Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. (Apoc. 14:7.)

Adora o Criador
Certo dia, estava a dar um passeio com a minha mulher, numa tarde de Sábado. Estávamos a
apreciar as folhas coloridas de verão e a ouvir os pássaros a chilrear nos ramos. Parei para
tirar uma fotografia de uma flor e a minha mulher continuou a andar, admirando as borboletas
e as flores. Em breve ela estava a alguma distância de mim.
De repente, um grande cão saiu de rompante do quintal de uma casa da vizinhança e correu,
a toda a velocidade, em direção à minha mulher. Pelos seus dentes arreganhados e pelo som
do seu rosnar, eu apercebi-me de que ele não estava com intenções de brincar com ela.
Eu tinha três escolhas. Uma: podia falar amigavelmente com o cão: “Desculpe, Sr. Cão”,
podia dizer. “Eu apreciava muito, se não tentasse morder a minha mulher. Faça o favor de
voltar para o seu quintal, e nós continuaremos o nosso passeio em paz e tranquilidade.”
Ou, duas, eu poderia tentar levá-lo à razão. “Sr. Cão, as suas ações não me parecem
amigáveis. Ser amigável é muito mais agradável e gratificante do que estar para aí a ladrar e
a rosnar. Além disso, pode meter-se em sarilhos. Porque é que não ladra, simplesmente,
algumas vezes e volta para casa?”
Ou, três, eu poderia fazer o que fiz. Eu gritei: “HEI! HEI! PARA! CÃO MAU! CÃO MAU! SAI
DAQUI! VAI PARA CASA! VAI PARA CASA!”
Essa terceira solução funcionou na perfeição. O cão correu de volta para o seu quintal. Fiu!
Essa passou demasiado perto!
Satanás, o Cão Rosnador
No fascinante livro de Apocalipse, a Bíblia diz que Deus mandou três anjos para avisar todas
as pessoas do mundo de que o pecado as estava a destruir. O velho cão rosnador, Satanás,
está ao ataque. A Bíblia diz que eles usaram uma “grande voz”. E um desses anjos, o primeiro
de todos, embora usasse uma voz para o exterior, disse algo estranho. Ele gritou: “Adorem
Deus. Ele fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas.” Por outras palavras, disse a todos:
“DEUS CRIOU-VOS, POR ISSO DEVEM ADORÁ-LO!”
Porque é que um anjo devia ter de recordar a todos que eles tinham sido criados por Deus?
Tantas pessoas já se esqueceram desse facto. Elas pensam que vieram de macacos ou que
apenas evoluíram de algas de uma poça de água. Estas pessoas adoram a Ciência ou a
Tecnologia; curvam-se perante líderes humanos ou usam formas mundanas de pensar e
raciocinar. Esse primeiro anjo que gritou tinha notícias para elas. A Ciência, a Tecnologia, os

seres humanos, os macacos, as algas, não podem salvar uma única pessoa. Nem uma só.
Apenas Deus, o Criador, o pode fazer.
Não estou a sugerir que vás a casa do teu amigo, batas à porta e, quando ele abrir, digas em
alta voz: “HEI! DEUS AMA-TE. ELE QUER SALVAR-TE DO PECADO. QUERES IR JOGAR
FUTEBOL?”
Em vez disso, podes dizer em voz natural: “Hei, queres ir jogar futebol?” E, depois,
divertires-te num bom e honesto jogo de futebol, mostrando aos teus amigos exatamente
como Jesus teria jogado e tratado os outros.
E o nosso testemunho simpático deve funcionar como o dos anjos.
Partilha
Pede ao teu pastor para pregar um sermão sobre como Deus criou este mundo e tudo o que
ele contém. Depois, convida alguns amigos a ir ouvi-lo contigo.

