UMA INOCENTE ORAÇÃO
Um pequeno menino, ajoelhou-se certa noite, orou com muita fé:
"Querido Deus, espero que Você cuide bem de Você mesmo.
Se acontecer alguma coisa com Você,
todos nós estaremos metidos em uma grande e grossa confusão e bagunça!"
Apesar da ingenuidade do menino, ele falou uma coisa muito certa.
Todos nós dependemos de Deus para tudo e,
sem Ele ou sem Sua direção, nada podemos fazer,
nenhuma decisão conseguiremos tomar e a lugar nenhum poderemos ir. PB

MEIAS VERMELHAS
Ele era um garoto triste. MUITO TRISTE.. Andava pelas ruas da cidade mostrando as
meias vermelhas para todas as pessoas... Eram ridículas - meias vermelhas - e
chamavam a atenção. Procurava estudar muito. Na hora do recreio ficava afastado dos
colegas, como se estivesse procurando alguma coisa. Todos os outros meninos
zombavam dele, por causa das suas esquisitas meias vermelhas. Um dia os colegas o
cercaram e lhe perguntaram por que ele só usava, há mais de um ano, meias
vermelhas. Ele falou, com simplicidade: “no ano passado, no dia do meu aniversário,
minha mãe me levou ao circo.

Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse a ela que
todo mundo iria rir de mim, por causa das meias vermelhas. Mas ela disse que tinha um
motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Ela me disse que se eu me
perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas,
e perdido saberia que o filho era dela.” “Ora”, disseram os garotos, “mas você não está
num circo. Por que não tira essas ridículas meias vermelhas e as joga fora?”O menino

das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar cheio de
lágrimas, e explicou: “é que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por
isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Quando ela passar por mim, em
qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar, saberá que eu estou perdido,
procurando-a, e me levará com ela para sempre.”

Quantas crianças, adolescentes (e até adultos) estão HOJE, solitários e tristes, chorando
por alguém que se foi. Colocam “meias vermelhas,” na esperança que alguém
as identifique, em meio à multidão, e as leve para a intimidade do próprio coração. Não
é fácil sentir e vivenciar a SOLIDÃO. Ela machuca demais.

São crianças, cujos pais as deixaram, um dia, em braços alheios, enquanto eles mesmos
se lançaram à procura de tesouros, nem sempre reais. Lesadas em sua afetividade,
vivem cada dia à espera de alguém, que as entenda, que lhes dê esperança, um
aconchego. Estão à procura de alguém que procure MEIAS VERMELHAS. Têm sede de
carinho e fome de afeto. Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia
por ternura.

Ninguém no mundo pode medir a dor de um coração quando abandonado por outro.
Talvez, HOJE, exista alguém, bem pertinho de você usando meias vermelhas, esperando
uma
pessoa
que
ame
a
Deus
e
a
encontre.
“O oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença.” (Érico Veríssimo)
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"Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem sentido
se não tocamos o coração das pessoas."
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“É necessário que ELE (Jesus) cresça e que eu
diminua.”

“Disse Jesus:... no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (A
palavra de Deus em João 16.33).
“Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por o caminho no deserto,
durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los a prova, a fim de conhecer suas intenções,
se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não”. (A Palavra de Deus em
Deuteronômio 8.2)

"Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas, estamos sendo tratados
brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias
mãos....Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo" (A Palavra de Deus
em 1ª Coríntios 4:11-13).
"Outros enfrentaram zombaria e açoites; outros ainda foram acorrentados e colocados na
prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram
errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O
mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas"
(A Palavra de Deus em Hebreus 11:36-38).
"O povo que escapou da morte achou favor no deserto" (A Palavra de Deus em Jeremias
31:2).

"A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta ... até que sobre nós o
Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo
fértil pareça uma floresta" (A Palavra de Deus em Isaías 32:14-15).
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