Nestes dias festivos dedicados às crianças, recordemos Jesus quando pediu
que deixassem vir a Ele as criancinhas.
As suas palavras tem um significado muito mais profundo do que apenas a
aproximação física desses pequeninos.
O mestre nos mostra que as crianças portam inocência nas mínimas coisas
que falam e nas de que se cercam. Não veem maldade e não agem movidas
por qualquer tipo de preconceito ou de rejeição por aqueles que sejam
diferentes.
As crianças, na pureza quase angelical, se comportam de maneira afetiva,
sem qualquer presunção, ambição, orgulho ou vaidade. Simplesmente vivem
alegremente, saboreando as belezas da vida, encharcando-se do
conhecimento das palavras e das vivências do mundo sem qualquer
julgamento infeliz.
Com essas palavras Jesus estendeu esse convite a nós, que estamos em fase
mais amadurecida fisicamente do que as crianças.
Jesus pede que nos acerquemos dele, sem a malícia que caracteriza os seres
na fase infantil.
Jesus nos recomenda que sejamos puros de coração como as crianças que
não julgam e não agem com conceitos que ainda não absorveram do mundo
adulto.
Nessa recomendação Jesus assinala que devemos nos assemelhar a elas pela
conduta desinteressada das aparências do orgulho e das castas sociais.
Jesus nos recomenda que sejamos alegres e sinceros, amando e respeitando
o próximo sem cultivar qualquer animosidade.
Enfim, todos os seus ensinamentos convergem para duas leis que devem
reger as nossas vidas:
Amar a Deus sobre todas as coisas e para isso é preciso amar o próximo e a si
mesmo. Pois quem não tem pureza de coração como as crianças, dificilmente
consegue praticar estas leis.
Sejamos felizes, voltando-nos para o comportamento de crianças inocentes.
Somos ainda crianças espirituais, aproveitemos as comemorações para trazer
de volta a criança que existe dentro de nós.
Felizes somos nós que nos deixamos envolver pelos ensinamentos de Jesus.
Paz, generosidade e alegria.
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