cuja "mente" é tão curta. Em
sua ignorância, eles me percebem
como uma constante ameaça.
Não sou capaz de convencê-los de
minha genuína preocupação por
eles. Para eles, sou demasiado
grande, e minhas ações estão
além da compreensão deles.
Meus atos de miseric6rida são
por eles entendidos como crueldade; minhas tentativas de curálos, eles as vêem como intento
destrutivo. Para poder mudar a
sua forma de percepção, eu teria
de tornar-me como um deles.
Comprei meu aquário com a intenção de alegrar uma sala desprovida de graça; entretanto, terminei por aprender algumas lições quanto ao manejo do Univer-

ORAÇÕES
DA ARCA
Oração do Boi
Deus querido, dá-me tempo.
Os homens estão sempre
com tanta pressa!
Faze-os compreender
que eu não devo sofrer
pressões.
Dá-me tempo para comer.
Dá-me tempo para labutar.
Dá-me tempo para dormir.
Dá-me tempo para pensar.

Oração da Borboleta
Senhor!
Onde eu estava mesmo?
Oh, sim! Esta flor, este sol,
muito obrigada!
Teu mundo é maravilhoso!
Os matizes das rosas ...
Onde eu estava mesmo?
Uma gota de orvalho
escorrega para o fundo do
coração do lírio.
Tenho que ir andando ...
Para onde? Nem mesmo sei!
O vento desenhou fantasias
em minhas asas.
Fantasias ...
Onde eu estava mesmo?
Oh, sim! Senhor,
eu tinha algo a dizer-Te:
Amém.
Carmem Bernos de Gasztold

soo A manutenção do mesmo requer constante esforço e um precário equih1>rio de leis físicas. Muitas vezes os mais graciosos atos
passam desapercebidos, ou até
mesmo geram ressentimento. No

que diz respeito à intervenção direta, ela jamais é fácil, quer seja
tal Universo grande ou pequeno.
Philip Yancey é escritor free-Iancer
e mora em Chigaco, Illinois, EUA.

COMPROMISSO MATINAL

H

á alguns anos deparei-me com uma oração muito bonita. Embora
não saiba o nome do autor, as palavras me impressionaram tanto,
que as confiei à mem6ria. Representam uma súplica-compromisso matinal, no momento em que começo o dia. Durante vários anos eu a recitei no momento em que dava partida ao carro, pois me parecia impossível dirigir um s6 quilômetro sem levar comigo o Salvador, por intermédio desta oração. Atualmente eu a repito com freqüência ainda maior.
Talvez você esteja pensando com seus botões: por que haveria de uma
oração causar tanto impacto? Leia suas palavras, saboreie seu significado, e então você compreenderá:
Procurarei desenvolver neste dia uma vida simples, sincera e serena.
Repelirei prontamente todo pensamento de insatisfação, ansiedade, impureza e egoísmo.
Cultivarei o carinho, a magnanimidade, a caridade e o hábito do santo silêncio.
Exercerei a economia nos gastos, a generosidade ao dar, o cuidado na conversação, diligência
no trabalho que me for indicado, fidelidade naquilo que me for confiado e uma infantil fé em
Deus.
Procurarei particularmente ser fiel aos hábitos da
oração, do trabalho, do estudo, do exercício físico, da alimentação e do repouso - os quais,
creio, o Espírito Santo mostrou-me como sendo
corretos.
Uma vez que não posso, por minhas próprias forças, executar isto, e nem mesmo ter a esperança
de consegui-lo, espero em Ti, ó Senhor Deus e
meu Pai, e suplico-Te pelo dom do Espírito Santo.

***
O significado da oração transcende, em minha vida, até mesmo a beleza destas palavras. A medida que reflito sobre como o Senhor tem
operado em minha vida, posso tão-somente agradecer-Lhe por ouvir
e responder minhas orações. Quando penso nas horas gastas em oração, nas questões que apresento ao Senhor e nas preocupações que a
Ele encaminho, chego por vezes a perguntar-me se Ele já não estará
cansado de ouvir-me. Todavia, quando vejo Suas respostas, manifestadas de modos maravilhosos, compreendo Suas palavras: "Pedi, e darse-vos-á." Percebo que mesmo eu devo assim proceder. A questão crítica para mim é esperar pacientemente pela resposta do Senhor, e não
pela resposta que eu desejo. Suas respostas sempre têm sido muito melhores do que a melhor expectativa por mim mantida, pois o meu amante
Pai celestial tem a melhor resposta para a melhor oportunidade.
Joan Fobbs
Joan Fobbs (Ph. D., Ohio State University) recentemente completou um programa de cinco anos junto à Universidade de Vermont, em Burlington, Vermont, EUA.
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