
   

Mostre Ilustração #1
“O que é Deus, John?” 

perguntou sua mãe. John pensou 
por um momento, então se sentou 
ereto na sua cadeira e começou. 
“Deus é um Espírito, infinito, 
eterno, e sem mudança, no Seu 
ser, sabedoria, poder, santidade, 

justiça, bondade e verdade.”
Sua mãe continuou, “Há mais Deuses do que um?”
“Isto é fácil, Mãe. ‘Há somente um, o Deus vivo e 

verdadeiro.’”
“Muito bem, John. Você vai ter o Catecismo mais Curto 

decorado antes de completar seis anos de idade.”
Cada dia de manhâ, John e sua mâe revisava o Catecismo 

Curto de Westminster, uma séria de 106 perguntas e respostas 
usadas para ensinar John as bases da fé Cristã.

“O que é a obra da criação?” ela continuou.
“A obra da criação é, Deus fazendo tudo de nada, pela 

palavra do Seu poder, no espaço de seis dias, e tudo muito bem.”
Antes que eles podiam continuar mais, eles foram 

interrompidos pelas tosses da sua mãe. Ela se levantou e 
correu para a outra sala antes que o som dela ficava muito alto. 
Geralmente eles podiam chegar até depois da pergunta número 
20 do catecismo antes da tosse começar. Hoje, era até somente 
a pergunta número nove.

Não era que o João não gostava do intervalo. Deu a ele um 
chance para fazer uma pergunta de se mesmo. Ele esperou até 
que a sua mãe voltou e se sentou.

“Mãe, que dia Deus criou os mares?”
“Acho que foi no terceiro dia, John. A Bíblia diz que Ele 

ajuntou as águas para os formar.”
“Em qual mar é o Pai agora?”
“Pois,.....ele navega em quase todos, então eu não sei de 

certeza. Mas sua carta do mes passado disse que eles estavam 
indo na direção do Mar Mediterrâneo.”

O pai de John era um capitâo num navío mercantil e nunca 
estava em casa muito ou por muito tempo. Tinha sido mais de 
um ano desde que John e sua mâe tinham visto ele.

“Será que Papai vai me levar numa viagem marítimo um 
dia?”

Sua mãe sorriu, “Tantas perguntas, John.” Ela o apertou e 
abraçou o. “Graças a Deus, Ele tem colocado os seus pés em 
terra sólida. Seja contente em ficar assim por enquanto. Agora 
onde estavamos? Questão dez....”

Mostre Ilustração #2
Pensamentos do mar nunca 

estavam longe da cabeça de João. 
Era um assunto difícil evitar 
num lugar como Wapping onde 
eles moravam. Wapping era uma 
vila em Inglaterra na beira do 
Rio Thames um pouco fora de 

Londres e era sempre cheia de capitães do mar, marinheiros e 
estivadores.

Também era o lugar da Old Gravel Lane Chapel, a igreja 
onde a mãe de João o levou todo domingo.

Um domingo em vez do seu pastor normal, Dr. Jennings, 
pregando, um visitante se levantou ao púlpito. João se sentou 
ereto no seu banco e escutou o Dr. Isaac Watts pregar. Ele tinha 
ouvido falar do Dr. Watts antes. Sua igreja muitas vezes já 
tinha cantada muitos dos hinos que ele tinha escrito, incluindo 
os bem conhecidos como Ao Contemplar a Rude Cruz e Rei 
Excelso. Mas o favorito do John era im que o Watts tinha 
escrito especialmente para crianças, chamado Eu Canto do 
Grande Poder de Deus.

Enquanto caminhava para casa da igreja depois, ele segurou 
a mão da sua mãe e cantava as palavras.

“Eu canto do grande poder de Deus,
que fez os montes se levantar,

Que espalhando largamente os mares correntes,
e formou os céus................” 

O cântico de John parou quando a sua mãe começou a 
tossir de novo. Seu tôsse estava ficando pior nas últimas poucas 
semanas.

Quando finalmente ela podia falar, ela disse, “John, faz 
tempo que eu queria lhe falar alguma coisa. Eu...eu tenho que 
sair por um tempo para ir para a casa da minha prima pelo mar. 
O médico acha que o ar limpo do mar talvez pode ajudar a 
minha saúde ficar melhor.”

“A senhora quer dizer os Catletts, Mãe?” John perguntou. 
“A senhora tem falado tanto deles para mim. Não posso esperar 
visitar os. Quando vamos sair?”

Lágrimas começaram a descer dos cantos dos olhos da sua 
mãe. “Não, você não entende, John. Eu vou para lá. Você vai 
ficar com a família Marsden da igreja.” 

A visita curta de mãe de John a costa logo se tornou em 
meses.

John realmente não fazia questão de ficar com os Marsdens. 
Eles eram bons de mais, mas não era o mesmo como estar em 
casa com sua mãe.
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Graça Não Conhecida


