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té àquela altura, Deus reinara sobre o povo de Israel e tudo corria bem.
Deus tinha-lhes dado as suas leis e enviava-lhes mensagens através
dos profetas. Agora, o profeta Samuel estava idoso e cansado. Os seus
filhos, que eram juízes e o poderiam ajudar, não tinham bom coração e usavam
o poder em seu favor. Então, os líderes do povo revoltaram-se e disseram a
Samuel que queriam ter um rei, tal como as outras nações.
Samuel ficou muito triste, mas Deus confortou-o, explicando-lhe que não era
a ele que o povo rejeitava, mas que, com aquela atitude, eles estavam a rejeitar
o próprio Deus. Através do profeta, Deus ainda avisou o povo dos inconvenientes de ter um rei: cobraria impostos sobre a produção de alimentos e a criação
de animais; obrigaria os jovens a irem para a guerra e as pessoas a trabalharem
para ele. Mas, mesmo assim, o povo insistiu que queria um rei.
Deus fez-lhes a vontade e o escolhido foi Saul, da tribo de Benjamim, a mais pequena tribo de Israel. Era um jovem alto e forte,
mas também humilde e obediente, incluindo ao profeta Samuel.
De início, os Israelitas ficaram contentes com a escolha, embora
surpreendidos por ele ser da tribo menos importante. E tudo
estava a correr bem, até que Saul começou a afastar-se de Deus
e dos seus planos, deixando de confiar no seu poder e desobedecendo aos seus princípios.
Apesar de Deus não ter gostado da escolha dos Israelitas,
e de ter ficado triste com as falhas de caráter de Saul e com os
seus erros a governar, não abandonou a nação. E escolheu um
rapazinho, que, embora imperfeito, desejava muito fazer a
vontade de Deus. O novo rei chamava-se David.
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Vamos responder à tua pergunta por partes. A Baleia-Azul,
um mamífero, é o maior animal do Planeta, medindo cerca de 30
metros e pesando cerca de 200 toneladas. Isto é mais ou menos
o comprimento de 10 e o peso de 28 Elefantes-Africanos. Não há
registo de nenhum Dinossauro que tivesse o tamanho de uma
Baleia, sendo que o maior – o Braquiossauro – teria 15 metros
de comprimento e 50 toneladas de peso. Bem maior do que um
Elefante, mesmo assim.

Mas, em relação à tua pergunta, há algo que gostaríamos de
esclarecer. A Baleia-Azul é o maior animal, mas não o maior ser vivo.
No mundo vegetal, passamos para ordens de grandeza muito mais
impressionantes! E, para encontrar o maior ser vivo, é preciso escolher um critério. Por exemplo, as maiores árvores do Planeta são as
Sequoias-Gigantes da Califórnia. A mais alta chama-se Hyperion e
tem 115 metros, a altura de quase quatro Baleias; a mais volumosa é
a famosa General Sherman e tem 1900 toneladas – o peso de nove
Baleias. Mesmo assim, estão longe de ser os maiores seres vivos.
O organismo vivo mais
pesado do Planeta é um conjunto de árvores Pando
Pando,, que nasceu de uma só
semente e cujas raízes estão unidas. Fica no Utah,
nos Estados Unidos da América, e pesa 6600
toneladas – ou seja, o equivalente a 33 Baleias!
Em termos de área, o maior ser vivo é um extraordinário
fungo norte-americano. Olhando para este ser, vemos só
um conjunto enorme de cogumelos; mas estão unidos pela
mesma raiz e ocupam 9,5km2, debaixo do solo, à superfície
e nos troncos e nas copas das árvores – o equivalente a três
campos de futebol!
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