Todas as Criaturas de Deus
Deus criou muitos animais incríveis, e nos pediu para cuidarmos deles. A Bíblia diz que “os bons
cuidam bem dos seus animais.”1 Quando Deus criou os animais, Ele disse a Adão e Eva que estavam
responsáveis pelos pássaros, peixes, e toda a criatura sobre a terra.2
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Provérbios 12:10 NTLH
Genesis 1:28

Ter um bichinho de estimação é muito divertido, mas também é uma responsabilidade. Você precisa
certificar-se de que ele tem a comida e a água que precisa, de que é bem cuidado e não lhe sobrevem
nenhum mal. Do mesmo jeito que seus pais amam e cuidam de você, quando você tem um animal aos seus
cuidados, também precisa dar ao seu bichinho de estimação o amor, cuidado e atenção que ele precisa.
E também pode aprender muitas coisas com os animais. Alguma vez viu um pássaro cuidar dos seus
filhotes, ou uma formiga carregando atarefadamente comida para a sua colônia? Talvez já tenha visto
uma abelha coletando o néctar das flores para fazer mel, ou um esquilo coletando nozes. Os animais
estão muito atarefados procurando comida, construindo casas para os seus filhotes, e contribuem de
alguma forma para ajudar a terra.

Você pode fazer a sua parte para cuidar
das criaturas ao seu redor, sendo
consciente do seu meio-ambiente,
suprindo para elas, e tendo o cuidado de
não fazer nada que vá machucá-las. Tome
algum tempo para observar as maravilhas
da natureza ao seu redor, e pense no que
pode fazer para tornar o mundo em um
lugar melhor para as criaturas de Deus.

As criaturas
de Deus são
incríveis!

Deus cuida dos animais do mesmo jeito
que cuida de você. Se observar os animais
na natureza, vai ter uma noção do desvelo
que Deus tem por você.

Vejam os passarinhos que voam pelo
céu: eles não semeiam nem colhem
nem guardam comida em depósitos. No
entanto, o pai de vocês, que está nos
céus dá de comer a eles. Será que
vocês não valem muito mais do que os
passarinhos? (Mateus 6:26 NTLH)

Autoria de Shanna Landon. Ilustrado por Zeb. Colorido e design de Stefan Merour.
Publicado pelo My Wonder Studio. Copyright © 2018 por A Família Internacional

