Terça
Palavras de Amor
É importante que compreendam o que acontecerá nos últimos dias. (II Pedro 3:3.)

Prova
“Não estás com boa cara”, disse o pai do Kim quando o filho entrou aos tropeções na cozinha.
O adolescente, de pijama, tinha numa mão um copo de sumo de laranja e, na outra, uma
embalagem de vitamina C. “Oh, estou ótimo”, respondeu o Kim, “se não contar esta tosse, o
nariz a pingar, a garganta a arranhar, a febre alta e este irritante apito nos ouvidos”.
O pai riu-se. “Tadinho do meu bebé.”
O Kim franziu o sobrolho. “Chamaste-me bebé. Tenho 13 anos e prefiro que me chamem
'jovem' ou 'adulto em formação'.”
O pai meneou a cabeça. “Sei exatamente o que tens.” O Kim pestanejou. “Bem, Dr. Pai,
qual é o diagnóstico?” O homem esticou um dedo, apontando para ele. “É óbvio que tens um
caso grave de entorse do tornozelo.”
O Kim estudou o pai durante um longo momento. “Entorse do tornozelo?”
As sobrancelhas do pai levantaram-se. “O que é que tu achas que tens?”
“Pai”, respondeu o adolescente, “tenho uma constipação”.
“Portanto”, pressionou o homem, “tens uma constipação baseado nas provas, certo?”
O Kim assentiu: “Certo”
“E”, continuou o pai, “devemos tomar decisões baseados em provas, certo?”
O rapaz hesitou. “Certo.”
“Então, porque é tão difícil para ti acreditar que Jesus vai voltar em breve?”
“E o que tem a vinda de Jesus a ver com a minha constipação?”
Fora de moda
Os olhos do pai enterneceram-se. “Ontem à noite disseste que pensavas que Jesus não
voltaria em breve. Disseste que devíamos apenas amar os outros e ser bondosos, e desfrutar
do perdão de Deus, e que falar sobre a Segunda Vinda estava completamente fora de moda.”
“Sim”, respondeu o Kim.
“Então, o que faremos com as provas?”, pressionou o pai. “Provas?”, perguntou o Kim. “Que
provas?”
“Jesus disse aos Seus discípulos que, perto do fim dos tempos, haveria fomes e
pestilências e que as pessoas teriam tanto medo que o seu coração pararia de bater! E o que
dizer destas doenças súbitas que parecem pragas, e que aparecem de repente? Temos
pessoas a tratar mal os pobres e a tornarem-se ricas à custa do sofrimento de outros. São
tudo provas, Kim. São provas de que Jesus vai voltar em breve e de que temos de o contar
aos outros.”

“Se isso é verdade, porque é que Ele ainda não veio?”, perguntou o Kim. “Não sei”,
respondeu o pai, encolhendo os ombros. “Estou certo de que Ele terá as Suas razões. Mas,
se tu acreditas em provas, tens de acreditar e confiar na promessa. Eu penso que temos de
contar às pessoas sobre as provas e a promessa.”
O Kim assentiu lentamente. “Tá bem, tá bem. Tens razão”, disse entre ataques de tosse.
“Acho que tenho de levar a Segunda Vinda mais a sério. E que também tenho de falar nela a
outras pessoas.” Ele virou-se para sair, depois fez uma pausa. “E vou começar a fazer isso
logo que esteja melhor deste entorse do tornozelo.”
O pai sorriu com orgulho. “Assim, sim, meu… jovem.”
Partilha
Faz um desenho de três atividades que podes fazer em casa, na tua comunidade, ou na tua
igreja para recordar às pessoas que Jesus vai voltar. Inclui este texto nos teus desenhos:
“Ouçam! Eu vou voltar em breve!” (Apoc. 22:12.)

