Segundo Sábado
Palavras de Amor
O Senhor dar-lhes-á luz. E eles reinarão como reis para sempre. (Apoc. 22:5.)

Viver Para Todo o Sempre
É difícil compreender-se a expressão “para todo o sempre”. Porquê? Porque ninguém fez,
fosse o que fosse, para todo o sempre. Ninguém andou para todo o sempre, comeu pizza
para todo o sempre, jogou futebol para todo o sempre, ou viu televisão para todo o sempre.
Tudo aquilo que fazemos tem um princípio e um fim. Até mesmo este dia tem um nascer do
Sol e um pôr do Sol. Começos. Fins. Inícios. Paragens. A vida, tal como a conhecemos.
Então, surge um texto bíblico que descreve o que iremos fazer no Céu. Aqui está o que ele
diz: “O Senhor Deus será a sua luz e hão de reinar para todo o sempre” (Apoc. 22:5).
Ok, isso é fixe! A Bíblia diz que não precisaremos de um Sol brilhante no céu, porque a
glória de Deus vai dar-nos toda a luz de que necessitarmos. E, quanto a mim, não me importo
nada de ser como um rei. Aqui, nesta Terra, tenho vivido toda a minha vida debaixo da pesada
mão de Satanás, sendo tentado e, muitas vezes, tendo medo e sentindo-me inseguro. No
Céu, não haverá tentações nem pecado para estragar as coisas boas. Cá por mim, ser como
um rei é muito bom!
Mas o que é isso de “para todo o sempre” de que o texto fala? Logo que o Céu comece, não
haverá fim?
Sim. É exatamente isso o que ele diz.
Teremos de usar a nossa imaginação porque, como eu disse, nunca antes alguém fez nada
“para todo o sempre”. “Para todo o sempre” simplesmente é. Sempre existiu e sempre
existirá. As nossas mentes e os nossos corpos cheios de pecado não conseguem, pura
e simplesmente, compreender esse tipo
de existência.
Em vez de tentar perceber o que é “para todo o sempre”, talvez possamos divertir-nos a
planear o que “para todo o sempre” será!
Quando era miúdo, poderia estar lá fora a jogar um jogo realmente excitante com os meus
amigos, e o Sol começava a pôr-se no horizonte. Então, ouvia a minha mãe a chamar:
“Charlie, vem para dentro. Está a começar a escurecer.”
Eu não queria parar de jogar o meu jogo excitante. Não queria ir para dentro. Não queria
que escurecesse. Queria ficar lá fora a jogar com os meus amigos… para todo o sempre.
Há alguns anos, estava a olhar para a cara sorridente do meu pai. Ele estava muito velho
e muito doente. Falámos sobre os velhos tempos
e ele disse-me o quanto me amava. Comecei a chorar. “Papá”, disse eu, “não quero que
estejas velho e doente. Quero estar contigo, falar contigo e amar-te… para todo o sempre”.
Pouco tempo depois dessa conversa, faleceu.

Vês o que significa para todo o sempre? Significa que o nosso divertimento não tem de
acabar. Que não teremos de parar de jogar.
E, melhor do que tudo, significa que nunca teremos de dizer adeus ao nosso pai, à nossa mãe
ou aos nossos amigos. Para aqueles que amam tanto Jesus que estão dispostos a começar
uma nova vida com Ele, “para todo o sempre” tem um início. Mas não tem de acabar!
Para mim, isso é fantástico. E para ti?
Partilha
Faz um desenho de como planeias passar o teu tempo no Céu. Em baixo de cada desenho,
escreve as palavras “PARA TODO O SEMPRE”. Depois, coloca os teus desenhos num sítio
em que os possas ver todos os dias.

