Riquezas
Excepcionais
Meu nome é Amal.
Eu fui entregue para ser
escravo quando ainda era
bebê. Nos primeiros anos da
minha vida, raramente ouvia
palavras amáveis e não sabia o
que era ser amado.
Mas tudo mudou quando
uma missionária me salvou
e levou para morar com ela
e outros missionários no seu
orfanato.
No princípio, como havia
sido muito maltratado, eu tinha
medo dos missionários mas, aos
poucos, eles me ajudaram a
confiar neles, pela forma como
cuidavam de mim.
Eles me deram roupa,
comida e um lugar para dormir,
e disseram que estavam muito
felizes por eu estar com eles.
Quando era escravo, também
me davam roupa e comida,
mas a amabilidade que os
missionários demonstravam era
diferente. Quando me davam
roupas, eles sorriam. Quando
me davam comida, muitas
vezes se sentavam do meu lado
e comiam junto comigo.
Até tinha brinquedos para
brincar – raquetes e bolas,
cavalos e carroças feitos de
madeira. Eu nunca tinha tido
brinquedos.

E me deram uma mesa
para sentar na escola, onde os
missionários me ensinaram a ler e a
escrever.
Os missionários eram muito
educados e amáveis comigo.
Quando queriam que eu fizesse
algo, pediam por favor, e me
agradeciam frequentemente pela
minha ajuda.
Não demorou muito para eu
confiar nos missionários, e logo
aprendi a amá-los. Ainda lembro
perfeitamente da primeira vez que
um deles me abraçou. Nunca tinha
sentido tanto amor. Mas então
percebi que queria ter aquele calor
humano para sempre na minha
vida.
Eu me tornei um garotinho
muito rico. Não que fosse rico por
ter muitos brinquedos e coisas
bonitas, porque na realidade eu só
tinha brinquedos e roupas simples.
Comia bem, mas como tinha
muitas crianças no orfanato, nossas
refeições eram simples.
Contudo, éramos prósperos nas
coisas mais importantes. Éramos
ricos no sentido de sermos amados
e respeitados. E o melhor de tudo
é que nos ensinaram que a fonte
desse amor é Jesus e a Palavra de
Deus!
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