Das Glas Wasser – Um copo de água
Uma menina bem pequena estava aprendendo a ler e encontrou as palavras de Jesus
na Bíblia: “E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes
pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
perderá seu galardão” (Mateus 10.42). Aí a menina foi até a cozinha, encheu um copo
com água e dirigiu-se à rua para dar a alguém.
Mas lá não havia ninguém e ela foi apressadamente até a borda da floresta. Encontrou
um jovem e ofereceu-lhe a água dizendo: “Beba essa água em Nome de Jesus!” O
jovem ficou surpreso com essas palavras fora do comum. Mas por estar com bastante
sede, bebeu a água. A menina voltou correndo para casa e colocou o copo na pia.
Passaram-se os anos. A menina agora era adulta, formada em Enfermagem. Certo dia
um homem foi internado em sua enfermaria. A primeira coisa que ele fez foi colocar
sua Bíblia na mesa de cabeceira. Como isso não ocorre com freqüência, a enfermeira
perguntou ao homem se ele era cristão. Ele disse que era. Ela perguntou como ele
tinha se convertido a Jesus. Ele explicou: “Eu era jovem e não via mais sentido na vida.
Fui até a floresta para me matar. Mas antes de entrar no mato uma menina bem
pequena apareceu e me ofereceu um copo de água dizendo: Beba em Nome de Jesus!”
Fiquei tão impressionado que desisti dos meus planos, comprei uma Bíblia e conheci a
Jesus”. Ao ouvir isso, a enfermeira falou: “Essa menina era eu!”
Ao colocar em prática um único versículo bíblico, a menina ganhou uma alma para
Jesus. Se Jesus transformou água em vinho no casamento em Caná da Galiléia,
certamente transformará aquele singelo copo de água em uma preciosa recompensa
na eternidade. Isso se aplica a todo o fruto que plantamos e colhemos com a ajuda de
Deus. Ao chegarmos ao céu, receberemos as recompensas! Esses são os “tesouros no
céu” que Jesus mencionou no Sermão do Monte (Mateus 6.20).
Entendam bem: não merecemos o céu nem podemos alcançá-lo por fazer ou deixar de
fazer alguma coisa. Foi Jesus quem conquistou o céu para nós ao pagar o preço
morrendo na cruz do Calvário.
No final do relato da visita da rainha de Sabá a Salomão lemos: “O rei Salomão deu à
rainha de Sabá... mais que tudo o que ela desejava e pediu” (2 Crônicas 9.12). Tudo o
que trouxermos ou fizermos para o Senhor será superado infinitamente pelo que Ele
nos dará! Em Lucas 6.38 percebemos toda a impotência da linguagem humana ao
tentar descrever a riqueza do dom de Deus: “Daí, e dar-se-vos-á; boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão”.
O Senhor Jesus nos dá tudo – inclusive o céu!
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