
 

Maravilham-se  
illbehonest.com/portuguese

Paul Washer
                                                                        
 

  Sabe... falamos sobre a eternidade como sendo além da compreensão da mente 

humana, e é verdade. Se você só olhar para a astronomia, um homem, literalmente, poderia 

enlouquecer com a astronomia. Quando você pensa no tamanho e a complexidade de tudo ao 

seu redor. Se você for para para fora da Terra, você ficaria viajando... por milhões de anos-luz 

pelo espaço a fora. Assim é Cristo, Aquele que morreu por você, Aquele que lavou os pés dos 

discípulos, é O que fez e sustenta tudo isso. Se todo o universo fosse um super computador, 

um super computador do tamanho do universo não poderia reunir e manter unidas essas 

complexidades, até mesmo de entendê-las. É simplesmente fenomenal, e este é Aquele que 

nasceu em uma manjedoura. Será que Jesus realmente precisa a adoração dos homens? Será 

que realmente ele ficaria só se nenhum de nós não aceitássemos? Será que seria uma grande 

perda para Ele? Ele tem inumeráveis mundos. 

 Meu pequeno filho Evan, há duas noites atrás começou a chorar. Ele disse: "Eu 

quero ir visitar a Nanna." Nanna era minha mãe, e eu disse "Evan, você sabe que ela morreu e 

que está no céu". Evan disse: "Bem... ela está feliz?" "Oh sim, ela está muito feliz." "Mas o que 

ela está fazendo?" Então, nós paramos para imaginar algumas das coisas que ela estaria 

fazendo. Deixe-me te perguntar: Você se maravilha o bastante? Voce fica maravilhado com 

algo? Existe alguma admiração? Você não se senta mais e fica perguntando o que está lá em 

cima? Você não se senta mais e fica pensando o que está esperando por você? 

 Fica impressionado porque ele criou o mundo? Porque ele criou o universo? 

Deve mesmo ficar! Mas há ainda algo ainda maior, para manter todas essas complexidades 

funcionando. É impressionante! Ele sustenta o universo inteiro momento a momento por toda a 

eternidade sem nunhum esforço isso para Ele é mais leve que uma pena, Isso sim é que é 

Poder! 
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