O Giz e o Professor

“Disse o néscio (tolo) em seu coração: Não há Deus.”

(A Palavra de Deus no Salmo 53.1)
“Disse o néscio (estúpido) no seu coração: Não há Deus.”

(A Palavra de Deus no Salmo de Davi 14.1)

Néscio: tolo, estulto, estúpido, ignorante

Introdução

Durante a história deste mundo algumas pessoas desafiaram o Deus Vivo e
Verdadeiro e tentavam negar a sua existência.
O Comandante do Titanic disse: “Nem Deus pode afundar este barco.”
John Lennon falou: “Nem Jesus Cristo é mais famoso que os Beatles”

Na história bíblica, um gigante chamado Golias, dos Filisteus, afrontou a Deus e
zombou do jovem e pequenino Davi. Dizia:
“Sou eu algum cão?” “E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses.” ( I Sam.
17.49)
A resposta de Davi nos revela um homem de fé e segundo o coração de Deus: “Tu
vens a mim com espada…. porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o
Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha
mão… e saberá toda esta congregação que o Senhor salva…” (I Samuel 17.45, 46 e
47)

Nada substitui a fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Ele é fiel. Ele honra e se
agrada, fica muito feliz com a fé do seu querido.

Deus só não existe para aqueles que não têm fé nEle, pois ELE não se impõe.

Esta é a história de um professor que ousou desafiar o Deus Vivo.

Espero que ela faça bem ao seu coração.

Seu amigo,

Orando por você agora,

Nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”

O GIZ E O PROFESSOR

Esta é uma história verdadeira que aconteceu há alguns anos,

na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Havia um professor de filosofia que era um ateu convicto.

Sua meta principal era usar um semestre inteiro
para provar que DEUS não existe.

Ele era muito áspero e nervoso.

Os estudantes sempre tinham medo de perguntar alguma coisa

pois além de debochar dos alunos ele tinha uma lógica impecável.

Por 20 anos ensinou e mostrou sua descrença em Deus

e dizia que jamais haveria alguém para vencê-lo

e ninguém ousava contrariá-lo,
embora, às vezes surgisse alguém que tentasse, nunca o venciam.

No último dia de aula, no final do semestre,
ele sempre fazia a mesma pergunta à sua classe de 100 alunos:

- Se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé!

Nestes 20 anos ninguém ousou levantar-se.
Todos sabiam o que o professor faria em seguida, perguntaria:
- Qualquer um que acredita em Deus é um tolo!
Se Deus existe impediria que este giz se quebrasse ao cair ao chão.
Esta simples questão provaria que Ele existe,

mas, este SER CHAMADO DE DEUS, não pode fazer isso!

E todo o ano soltava o giz,
que caia ao chão partindo-se em pedaços.

E todos os estudantes apenas ficavam quietos, vendo a demonstração.

A maioria dos alunos já começava a duvidar da existência de Deus.

Certamente, havia alguns cristãos mas,

todos tiveram muito medo de ficar de pé.

Então aconteceu um fato que marcaria aquela escola para sempre.

Um jovem cristão veio de outro colégio transferido para aquela escola.

Ele tinha ouvido sobre a fama daquele professor.
O jovem tinha muita fé em Deus, mas estava receoso.

Por 3 meses daquele semestre orou todas as manhãs,

pedindo que tivesse coragem de se levantar,

não importando o que o professor dissesse ou o que a classe pensasse.

Nada do que dissessem abalaria sua fé.

Este era o seu pedido de oração a Deus:
“Coragem para ficar de pé e mostrar a todos a sua fé no Senhor.”

Finalmente o último dia de aula do semestre chegou.
O professor disse:
“- Se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé!”

O professor e os 100 alunos viram, atônitos, o rapaz (o novo aluno)

levantar-se no fundo da sala.

(O professor gritou com ironia:)
“- Você é um TOLO!!!
Se o seu Deus existe impedirá que este giz caia ao chão e se quebre!”

E, sarcasticamente, sorrindo com malícia, começou a erguer o braço.
Inesperadamente o giz escorregou entre seus dedos, deslizou pela camisa,

(um grande jaleco) e correu sobre o sapato
e ao tocar no chão simplesmente rolou, sem se quebrar.

O queixo do professor caiu enquanto seu olhar, assustado, seguia o giz.

Quando o giz parou de rolar levantou a cabeça…
encarou o jovem e… saiu apressadamente da sala.
O rapaz caminhou firmemente para frente de seus colegas e,
por meia hora, compartilhou com todos,

a sua fé em Jesus e seu período de oração.

Os estudantes ouviram, silenciosa e atentamente,

sobre o amor de Deus por todos e sobre seu poder através de Jesus.

Conclusão

“… quem é pois, este incircunciso filisteu,
que ousa afrontar os exércitos do Deus vivo?”

(Davi falando aos israelitas sobre as ameaças do gigante Golias)

(A Palavra de Deus em I Samuel 17.26b)

O gigante Golias caiu e foi morto pela fé de Davi no Deus Vivo.

Você pode até não ver o vento,

mas certamente você pode senti-lo em seu rosto.

Você pode não ver o Deus Vivo e Verdadeiro, o Senhor dos Senhores,

mas você não conseguirá nunca ter os seus vazios preenchidos sem a presença
dELE.

Existe,

em cada ser humano,

um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus.

Fomos criados à sua imagem e semelhança e a paz verdadeira só ELE pode
transmitir.

Ninguém, que nELE crer, será envergonhado. Pode acreditar. Isso é real.

Creia. Ele está vivo. Ele é fiel.

Seu amigo,

Nathaniel
“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu diminua.”
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TÍTULO: O GIZ E O PROFESSOR

TEMA: A fé em Deus é algo inexplicável. Ela é a prova das coisas que não se vêem.
Ela transmite paz e segurança no futuro e na vida eterna. Quem não tem esta
esperança vive em eterna preocupação com a morte. Vive por viver pois não consegue
crer que aqui estamos apenas de passagem. A fé nos traz cura moral e espiritual e
nos leva a um relacionamento íntimo com o Criador. A Fé é a força que move o mundo.

TEXTOS:

“Disse o néscio (tolo) em seu coração: Não há Deus.”

(A Palavra de Deus no Salmo 53.1)
“Disse o néscio (estúpido) no seu coração: Não há Deus.”

(A Palavra de Deus no Salmo de Davi 14.1)
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a PROVA das coisas
que não se vêem.” (A Palavra de Deus em Hebreus 11.1)
“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que ELE EXISTE…” (A Palavra de Deus em Hebreus 11.6a)
““Tu vens a mim com espada…. porém eu venho a ti em nome do Senhor dos
Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te
entregará na minha mão… e saberá toda esta congregação que o Senhor salva…”
(A Palavra de Deus em I Samuel 17. 45,46 e 47)

