O paralítico
Jesus voltou à cidade de Cafarnaum: e já se espalhou
a voz que ele estava em casa! As pessoas querem
vê-lo e uma multidão se concentra na frente da casa:
querem ouvi-lo falar de Deus, é tão maravilhoso aquilo
que Jesus fala!
Há tanta gente ali que não tem mais lugar, nem na
frente nem atrás da casa!
Chegam algumas pessoas acompanhando
paralítico carregado por quatro numa maca...

um

... mas não conseguem chegar até onde Jesus está,
tem muita gente!

O que fazer? Não se dão por vencidos: eles têm a
certeza que só Jesus pode curar o amigo deles!

Sobem com a maca no telhado da casa, tiram algumas
telhas e, através do buraco, baixam o paralítico na
sala onde Jesus se encontra: ótimo, conseguem
colocar o paralítico bem na frente dele!
Jesus fica impressionado: aqueles homens devem ter
uma fé muito grande para fazer isso pelo amigo! Ele
se dirige ao paralítico: “Filho, os teus pecados estão
perdoados”.

Alguns mestres da Lei estão ali presentes. Estão
sentados e pensam: “Como esse aí ousa falar desse
modo? Ele está blasfemando! Só Deus pode perdoar
os pecados!”. Mas Jesus sabe o que eles estão
pensando. Dirigindo-se a um deles e diz: ...

... “Por que racionais desse modo? O que é mais fácil:
dizer ao paralítico “Teus pecados estão perdoados”
ou dizer ‘Levanta-te, pega a tua maca e caminha’?
Pois bem, eu vos mostrarei que o Filho do homem
tem poder sobre a terra de perdoar os pecados”.
Dirigindo-se ao paralítico ele diz: “Levanta-te, toma a
tua maca e volta para a sua casa”.
Imediatamente aquele homem se levantou diante de
todos: estava curado, podia caminhar! Pegou a maca
na qual estava deitado e saiu todo feliz, voltou para
casa agradecendo e louvando a Deus.
Ninguém viu nada assim. As pessoas, cheias de
espanto, olham para Jesus: ...

... foi ele que fez o milagre! Felizes agradecem a Deus
que faz coisas extraordinárias!

Chiara: “Queridos gen4, vocês observaram que muitas
crianças não conhecem Jesus? Não se esqueçam de
falar Dele a todos!”

Dominic sarou!
(Dominic de Hong Kong)
Dominic é um gen4 chinês de Hong Kong. Um dia
ele ficou doente, estava com febre tão alta que o pai
precisou levá-lo para o hospital.
A mãe e o pai estavam muito preocupados e ficaram
sempre perto dele, dia e noite. Continuaram a pedir a
Jesus que Dominic sarasse.

Depois de muito tratamento, finalmente a febre abaixou. Mesmo se Dominic estava ainda muito fraco,
os médicos disseram que ele podia voltar para casa.
Quando estavam perto de casa, Dominic percebeu
que o pai estava muito cansado, então lhe disse: “Pai,
coloque-me no chão. Vou sozinho!”
“Por que?”, o pai perguntou surpreso, enquanto o colocava no chão. E Dominic: “Você me segurou no colo
muito tempo... deve estar cansado...”.
“Você me amou tanto que agora eu sarei, está vendo?” E o pai: “Foi Jesus que curou você, todos nós
rezamos para isso”. Dá a mão a ele e juntos, felizes,
fazem o último trecho de estrada até a casa. Quando
voltou para a escola, Dominic contou aos seus colegas que os seus pais tinham pedido a Jesus e por
isso ele tinha ficado curado. Para alguns colegas que
ainda não sabiam, Dominic explicou com muita alegria quem é Jesus.

Peçam a Elaine
(Elaine de São Paulo)
São Paulo é a maior cidade do Brasil. Elaine, de 5
anos, mora ali.

O sr. Carlos, amigo da família, a acompanha todos
os dias à escola. Ele não acredita em Deus e muitos
diziam que ele é meio nervoso. Mas Elaine gosta de
estar com ele!
Um dia, enquanto estavam no carro, ela lhe pergunta:
“Você sabe o que é um ato de amor?” “Não – responde ele – o que significa?” “Significa – diz Elaine – ver
Jesus em todos e fazer para cada pessoa o que você
faria para Jesus”.
O sr. Carlos ficou sério e pensativo.

Alguns dias depois, à mesa, o papai comentou que
fazia dias que o sr. Carlos estava diferente, que não
ficava mais tão irritado.

“Os colegas, brincando, perguntaram-lhe o que tinha
acontecido – continuou o papai – e sabem o que ele
respondeu?”
“Perguntem a Elaine. Às vezes aprendemos muitas
coisas com as crianças”.

Chiara: “Queridos gen4, vocês observaram que muitas
crianças não conhecem Jesus? Não se esqueçam de
falar Dele a todos!”

