CRÔNICA SOBRE O DIA DAS CRIANÇAS 2014
A vida infantil é divertida e sem grandes responsabilidades. A criança é
absolutamente espontânea e, por ser criança sua franqueza desmedida é
tolerada, as vezes com muitos risos, ás vezes com grandes constrangimentos.
No mundo infantil não há lugar para autocontrole, para ponderação, para
espera, nem para os limites - excerto os que os pais impõem.
O mundo da criança tem, em geral, ela mesma como centro; e é óbvio
que tudo gire em torno dela; afinal, ela ainda não conhece o mundo real apenas as fantasias infantis no seu dia-a-dia!!!
Um dia desses lendo 1 Cor 13, teve um versículo que chamou muito a
minha atenção; 1 Cor 13.11 "quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino; quando cheguei a ser homem,
desisti das cousas próprias de menino." Paulo escreve esse notável versículo
dizendo: "Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de
menino." Isso para mim significa abandonar sentimentos, pensamentos e
comportamentos típicos do mundo infantil e idealizado. O amor nesse caso,
não era apenas um sentimento, era uma atitude coerente com toda uma
postura nova diante de Deus.
Saber sofrer, esperar, crer e suportar realmente não são atitudes
próprias do universo infantil. Quando uma criança sente tristeza ao cometer
algo errado, precisa ter alguém que lhe ensine que Jesus ama o pecador, para
salvar o que nele crê. Louvamos a Deus por esse Ministério de crianças
(CEEN), que visa levar "gente miúda" a Jesus. Vemos lá em Mt 19.14 "Deixai
os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos
céus." Por isso devemos dar aos nossos professores, pastores, líderes que
cuidam de crianças, todo apoio em oração para que tenham paciência e ânimo
para continuarem com os seus valiosos serviços.
Jesus manda que deixemos que os pequeninos venham a ele e não vos
impeçamos de seguirem um caminho reto. Cooperemos com Jesus em

remover qualquer barreira diante das crianças que deveriam ouvir a chamada
dele e se encontrarem com ele para que sejam salvas. Em casa tire todo o
impedimento mostrando a elas o amor e carinho de que precisam, criando-as
"Segundo a instrução e o conselho do Senhor" (Ef 6.4).
Deus nos dá o privilégio de termos filhos ou adotá-los, mas também nos
dá a responsabilidade de criá-los dentro dos padrões divinos. Não basta
apenas traze-los ao mundo, é muito mais relevante "temos que (conduzi-los)
pelo mundo, temos que ter consciência do que significa ser pai ou mãe, amar
os nossos filhos e sempre dar o melhor a eles. Então meus queridos, que nesta
noite você não deixe de dar o melhor presente que o seu filho poderia receber,
mostre e dê a ele o caminho e A benção do Senhor, deixe que ele conheça e
siga seus mandamentos em obediência por um caminho reto JESUS, ensine
para o seu filho sobre aceitar e amar a CRISTO, sobre uma possibilidade de
uma vida com ele. Certamente o Senhor estará ao seu lado, conduzindo toda
situação; Queridos pais nunca é tarde demais!!! Jesus é o melhor presente que
você pode dar ao seu filho, detalhe, não vai te custar nada, não vai ter ser
cobrado nada, pois o preço alto quem pagou foi o Pai, quando entregou seu
único filho para morrer por todos nós; detalhe, quem segurou Jesus naquela
cruz, não foram os pregos e sim o seu amor por mim e por você. Que nessa
noite você possa fazer a sua escolha, escolhendo o único e verdadeiro
caminho que se chama JESUS!!!!!!! Que Deus abençoe a cada um de vocês, e
que possa guardar todos os seus pequeninos...
FELIZ DIA DAS CRIANÇA!!!!!!
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