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Louco por Ele
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- Nós já te falamos para não trazer mais Bíblias
aqui! Agora vamos ter que matar você.

O homem que tinha sua vida em risco era Pavel 
Goia, pai do editor da revista Ministry. Na 
época, ele era um construtor contratado 
trabalhando no setor privado na era da 
Romênia comunista. Como um evangelista 
muito ativo da igreja Adventista do sétimo dia, 
ele estava pregando, construindo igrejas e 
distribuindo Bíblias, que trazia escondidas no 
seu carro, ao vir  da ex-Iugoslávia.

- Espere um segundo!
- Pare de implorar. Eu não vou deixar você viver!
- Não, não! Eu não estou implorando pela
minha vida. Apenas espere um segundo.
- Por que? Você quer fazer sua última oração?
- Não, não, eu não faço minhas orações em
meio a crise. Eu faço minhas orações o tempo
todo.
- Então porque eu tenho que esperar?
- Ok, agora você pode atirar em mim.
Ele disse isso, enquanto tirava sua camisa. Então
o policial disse.
- Bem, a bala não tem nenhum problema para
atravessar sua camisa.
- Eu sei disso. O problema é que tem pessoas
que nem se quer tem uma camisa. Portanto não
estrague essa. Dê para alguém.
- ¡Estás loco!
Disse o policial.
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Quando o evangelho  é vibrante na mente do 
cristão, o ato de colocar as necessidades do próximo 
em primeiro lugar acontece naturalmente. É o que 
jesus fez e é o que Ele faz através de você. Mais 
diferente desta história dramática que você acabou 
de assistir, não tem necessidade de esperar por uma 
crise para ajudar aqueles que precisam. 
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Text animation.Ao adorar a Deus com seus dízimos e o seu 
pacto, pessoas com necessidades básicas vão 
receber não somente alívio mas também a 
chance de ver a luz da salvação. 
Coloquemos nossos desejos por último e, 
Primeiro Deus. 
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