
Mantendo sua imagem cristã
 

Numa visita a uma igreja, conheci a garota mostrada na figura abaixo.
Ela era muito orgulhosa de ser cristã, mas não sabia de algumas coisas
essenciais. Não sabia, por exemplo, que além de possuir a salvação
eterna, é importantíssimo que ela também pareça possuí-la.

O erro dela era conservar sua Bíblia como nova. Isso é péssimo para
sua imagem cristã. É imprescindível que a Bíblia de todo devoto que se
preze aparente ter sido lida diariamente.

Aqui vão algumas dicas para dar à sua Bíblia aquele aspecto de livro
“bem lido”.
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Passo 1
Em primeiro lugar, é claro, você acredita em Deus. Então por que não
pedir uma ajudinha? Para tal, coloque suas mãos sobre a Bíblia e faça
uma oração ao nosso senhor para que ele lhe ajude a ter sucesso no
procedimento.



Passo 2
Agora,  segure  firmemente  sua  Bíblia  com ambas  as  mãos  e  torça-a  o
para frente e para trás. Isso cria as marcas de dobra na capa, que são
importantíssimas na aparência de sua Bíblia. Indivíduos mais avançados
podem  praticar  essa  técnica  pressionando-a  contra  uma  superfície
rígida.



Passo 3
A próxima etapa consiste em bater repetidamente os cantos da Bíblia
contra uma mesa. Isso cria aqueles “cantos amassados” que são de
igual  valor  à  aparência  de  sua  Bíblia  (caso  haja  dificuldade  pode-se
utilizar  alicates).



Passo 4
O quarto passo é um pouco perigoso, mas como você é possuidor da
mais inabalável fé, nada de errado poderá acontecer. Deve-se comprar
um  pilão,  pois  martelar  a  Bíblia  diretamente  não  gera  resultados
satisfatórios. Posicione o pilão como mostrado na figura e martele-o por
alguns  minutos.  Após  o  fim  do  processo  sua  Bíblia  parecerá  ter  sido
derrubada acidentalmente centenas de vezes, ou seja, parecerá que
você a lê faz anos! Genial!



Passo 5
Finalmente,  abra  a  Bíblia  e  folheie-a  página  por  página.  Antes,
entretanto, faça exercícios aeróbicos e coma salgadinhos gordurosos
para  que  fiquem  bastantes  resíduos  impregnados  às  folhas.  Isso  é
altamente importante para sua imagem… já pensou se alguém a pede
emprestada e descobre que ela só parece usada por fora?



Sucesso!
Parabéns!  Agora  você  é  possuidor  de  uma  Bíblia  que  pode  ser
carregada com orgulho e distinção! Mas tome muito cuidado, porque se
alguém a roubar, a ler e acreditar no que está escrito, Deus o perdoará
pelo furto… e você nunca a terá de volta!




