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SER COMO CRIANÇA

Jesus diz que precisamos nos tornar como crianças para entrar no Reino de Deus.
Imagine como você se comportava quando era criança, lembre das histórias que seus pais
contavam. Eu pensei nisso e também nos meus filhos, netos e crianças pequenas, com as
quais, hoje, tenho o prazer de aprender.
Como crianças devemos acreditar em nosso Pai Celestial. Eu lembro que meu pai me
segurava pelos dois braços e me erguia a altura de sua cabeça, eu sorria, não tinha medo de
cair ou dele me largar dizendo: agora se vire!
Deus faz muito mais conosco, nos segura pela mão, nos dá a alegria dele para que a nossa
alegria seja completa, diz: "não temas" em inúmeras circunstâncias.
Como crianças chegamos em casa algumas vezes tristes ou até mesmo chorando, somos
consolados! Imagine o que pode fazer Deus que é o Pai de toda consolação e misericórdia,
que nos consola em toda a tribulação!
Lembra quando criança de brincar de esconder? Procurávamos nossos pais escondidos ou
amigos, as vezes encontrávamos, outras não. Nosso Pai Celestial declara:" Vocês me
procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jr 29:13
É desafiador depois de tanto conhecimento, experiências boas e ruins, e mais, acreditarmos
que já somos independentes, entender o que Jesus disse a seus discípulos: "Sejam como
crianças!" Simplicidade, humildade, confiança nos pais, vibrar com os primeiros passos e
novas conquistas, mente aberta ao aprendizado paterno,obediência, alegria de estar em
família e dançar sem se preocupar com o ritmo da música, essas são algumas atitudes de
uma criança.
Pense nisso: "Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como
crianças, jamais entrarão no Reino dos céus." Mt 18:3
Diante de Deus, vamos ter um coração como de criança, estamos diante de um amoroso e
maravilhoso Pai!
No amor de Jesus Cristo
Pr. Roberto A. Waisman

Medite
na palavra de
Deus

"Guardando o mistério
da fé numa consciência pura."
1 Timóteo 3:9

Aniversariantes
28/05 - Daniel Iata Kind
30/05 - Marina Ruela Cangussu
31/05 - Maria Regina Santos
03/06 - Vitor Menegazzi
04/06 - Silvani Ruela Freitas
07/06 - Simone Ruela Freitas
Louvamos a Deus pela vida
de vocês e pedimos a Ele
que continue abençoando
vocês em Cristo Jesus.
Parabéns!!!
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