Segunda
Palavras de Amor
O que acontecerá para nos mostrar que chegou o tempo para regressares e para o fim do
mundo? (Mat. 24:3.)

Preparando-nos
A Lisa estava tão entusiasmada quanto era possível para uma menina de 10 anos. “Já a
vês?”, perguntou, da porta, a mãe, segurando uma tarte de framboesa acabadinha de sair do
forno. “Sabes, tarte de framboesa é a sua favorita.”
“Eu sei!”, disse a Lisa com um grande sorriso. “E ela gosta de maçã assada e de melancia e
de arroz à espanhola.”
A mãe colocou a tarte numa prateleira para arrefecer e sentou-se, cansada, no baloiço da
varanda. “Tu sentiste a falta da tua mana mais velha, não é?” A Lisa assentiu. “O barco da Sara foi
a tantos sítios interessantes”, disse entusiasmada. Todas as vezes que ela é embar… embar…”
“Embarcada”, ajudou a mãe.
“Pois, isso”, disse a Lisa. “Todas as vezes que ela é embarcada, a Marinha manda-a para
algum lugar realmente exótico. Isso significa 'estranho, misterioso e fora do normal'. Procurei no
dicionário.” A menina fez uma pausa. “Nunca fui a um lugar exótico, a não ser que o quarto do
Daryl conte.” A mãe riu. “Acho que até ele fez uma limpeza para a chegada da Sara. Toda a
casa está limpa como um espelho.”
A Lisa sorriu. “Não há nada demasiado bom para a Sara. Quero que ela se sinta em casa.”
A mãe suspirou. “Quem me dera que as pessoas se empenhassem desta maneira para
alguém que vai regressar em breve.”
A menina franziu o sobrolho: “Quem é que vai regressar?”
“Jesus”, afirmou a mãe. “Ele vai regressar a esta Terra.”
“Quando?”, perguntou a Lisa espantada. “Em breve”, respondeu a mãe. “Jesus disse aos
Seus discípulos que, antes de regressar, o mundo seria um lugar perigoso. Foi por isso que a
Sara se alistou na Marinha. Ela está a tentar manter este mundo em paz.” “Ah, pois”, disse a
Lisa. “Esses foram os sinais de que Jesus falou, os sinais de que Ele viria em breve.”
Mais Sinais
“Vocês sabiam que a Sara estava de regresso, por isso empenharam-se a limpar os vossos
quartos, esfregando o chão, apanhando flores lindas do campo, lavando a vossa roupa –
querem que tudo seja especial para a Sara. Eu também quero. Tenho estado a fazer os seus
pratos favoritos, como esta tarte. Porque é que estamos a fazer tudo isso?” O rosto da Lisa
abriu-se num sorriso. “Porque nós amamos a Sara e queremos que, quando cá chegar, ela
sinta que é bem-vinda.”

“Sabem que mais? Eu gosto de pensar que é dever de cada Cristão mostrar sinais de um
serviço amoroso em favor do mundo, para que todos saibam que algo especial e maravilhoso
está para acontecer. O nosso melhor amigo, Jesus, vai voltar, e nós temos de ser os sinais
que mostram a todos que Ele vai voltar em breve.”
Naquele instante apareceu um carro na curva da rua, e a Lisa começou aos saltos. “Aqui vem
ela! Aqui vem ela!”, gritou. A mãe e a lisa acenaram e sorriram para o veículo que se aproximava.
Elas sabiam que estava tudo pronto para dar as boas-vindas a alguém de quem tinham muitas saudades e que agora estava a voltar para casa.
Partilha
Faz uma lista de cinco maneiras de seres um sinal feliz para os teus amigos e vizinhos de que
Jesus vai voltar em breve. Depois, escreve um cântico sobre a tua alegria.

