Nossos anjos nos deixam ao entrarmos no cinema?
O cinema no tempo da Sra. White era o teatro ao vivo, não os filmes. O
nível moral, entretanto, era provavelmente tão ruim quanto o dos filmes de hoje.
Aqui estão algumas declarações que tem haver com a pergunta que você fez
sobre os anjos nos deixarem quando vamos a lugares não recomendáveis.
"Anjos de Deus preservarão Seu povo enquanto ele andar no caminho do
dever; não há, porém, garantia dessa proteção para os que deliberadamente se
aventuram no terreno de Satanás" (Testemunhos Para a Igreja, v. 5, p. 198).
A declaração anterior não é sobre o cinema, mas indica que, de acordo
com as escolhas que fazemos, podemos pelo menos restringir, se não impedir,
o trabalho e até mesmo a presença dos anjos. Com certeza, esse é um assunto
sério que não deve ser considerado de maneira leviana.
Eis uma declaração que se refere ao teatro e também aos anjos:
Quando pensar em acompanhar a esposa e os filhos ao teatro ou ao salão de
bailes, que o professo cristão se pergunte: "Posso pedir a bênção de Deus sobre
este cenário de prazer? Meu Mestre seria um convidado em um lugar destes?
Os anjos estariam ali cuidando de mim?" (Signs of the Times, 23 de fevereiro de
1882).
Note porém as palavras encorajadoras:
Os anjos nunca deixam o tentado como presa ao inimigo que destruiria a
vida dos homens, caso isto lhe fosse permitido. Enquanto há esperança, até que
eles resistam ao Espirito Santo para sua ruína eterna, os homens são guardados
por seres celestiais (Signs of the Times, 6 de junho de 1895).
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