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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para cada 

um de vocês. Que o Senhor, nosso Deus, possa lhe abençoar, bem como todos 
da sua família. Os dias, principalmente para nós brasileiros, estão difíceis. 
Salários em baixa, preços em alta; ausência do Estado na segurança pública, 
saúde e educação tem deixado, a muitos, órfãos de assistências primárias 
indispensáveis a uma vida digna.  

  
As relações sociais estão insípidas, superficiais (muitas virtuais), 

falta doçura na convivência diária, o respeito e a consideração são 
“mercadorias” fora de estoque. A fé tem sido mercantilizada através de 
“envelopes”, como moeda de troca, para alcançar a graça. As igrejas, que 
deveriam exercer o pastoreio, cuidando efetivamente das ovelhas, inclusive 
as desgarradas, transformaram-se em empresas administradas por exímios 
pregadores. 

  
Os deístas se tornam numerosos sob argumentos de que acredito 

em Deus, mas não tenho nenhuma prática religiosa; as doutrinas cristãs não 
podem contradizer a ciência; tenho que me guiar pelas minhas opções éticas 
e não seguir concepções firmadas em escritos “sagrados”.  

  
O ateísmo segue firme na convicção de que não existe uma 

divindade; o homem é o senhor do seu próprio destino.  
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Não obstante todo esse contexto, DEUS EXISTE e continua 
transformando pranto em alegria, tocando corações sinceros que passam a 
cantar louvores de gratidão a Ele (Salmo 30:11-12).  

 
 COMO AÇÚCAR é um interessante escrito, de autoria 

desconhecida, que gostaria de compartilhar com você. Segue adiante: 
 

COMO AÇÚCAR  

  
Um certo dia, a professora querendo saber se todos tinham 

estudado a lição da escola bíblica, perguntou as crianças quem saberia 
explicar quem é Deus?  

  
Uma das crianças levantou o braço e disse:  
  
- Deus é o nosso pai, Ele fez a terra, o mar e tudo que está nela; 

nos fez como filhos dele.  
  
A professora, querendo buscar mais respostas, foi mais longe:  
  
- Como vocês sabem que Deus existe, se nunca O viu?  
  
A sala ficou toda em silêncio...  
  
João, um menino muito tímido, levantou as mãozinhas e disse:  
  
- A minha mãe me disse que Deus é como o açúcar no meu leite 

que ela faz todas as manhãs, eu não vejo o açúcar que está dentro da caneca 
no meio do leite, mas se ela tira, fica sem sabor.  

  
Deus existe, e está sempre no meio de nós, só que não O vemos, 

mas se Ele sair de perto, nossa vida fica...sem sabor.  
  
A professora sorriu, e disse:  
  
- Muito bem João, eu ensinei muitas coisas a vocês, mas você me 

ensinou algo mais profundo que tudo o que eu já sabia. Eu agora sei que Deus 
é o nosso açúcar e que está todos os dias adoçando a nossa vida!  

  
Deu-lhe um beijo e saiu surpresa com a resposta daquela 

criança.  
  
A sabedoria não está no conhecimento, mas na vivência de DEUS 

em nossas vidas, pois teorias existem muitas, mas doçura como a de DEUS não 
existe ainda, nem mesmo nos melhores açúcares ...  
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Espero que todos nós sempre possamos nos lembrar um do outro, 
e que sempre possamos entender que na vida, necessitamos muito de Deus e 
de nossos amigos para continuar....  

  
“Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento 
em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores 
a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para 
sempre.” (Salmo 30:11-12).  
 

 


