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“Guia de Luz na Vida de seu

Para refletir:

Datas comemorativas:

É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.
Coelho Neto
Os sábios educam pelo exemplo e nada há que avassale o
espírito humano mais suave e profundamente do que o
exemplo.
Malba Tahan

Mensagem do mês:

1) Dia do Bombeiro:
2) Dia do Futebol:
3) Dia Internacional da Amizade:
4) Dia do Motorista e do Escritor:
5) Dia dos Avós e Bisavós:

02/07
19/07
20/07
25/07
26/07

Pacifiquemos a Criança
Lúcia Moysés

Nesses dias conturbados em que vivemos, todos anseiam pela paz. Poucos, porém, estão dispostos a
abrigá-la no santuário do coração.
Falta-nos, muitas vezes, a disciplina do sentimento, a perseverança no caminho do bem e a convicção
de que a paz é mandamento divino. Sem essas forças, nos é mais difícil a concretização de ações pautadas
no amar e servir, em conformidade com os preceitos do Evangelho do Cristo Jesus.
Sabemos todos que a paz que desejamos no mundo começa em nós. Esse saber, todavia, não
ultrapassa o campo da razão, na maior parte das vezes. Estacionados, não transitamos da razão para o
sentimento. Ao contrário, ante os embates da vida, deixamos de lado o coração, esquecendo-nos dos
ditames da paz.
No nosso cotidiano, vemos, com frequência, pessoas que reagem agressivamente a qualquer
provocação, perdendo o controle diante de situações que consideram erradas, trocando o equilíbrio pela
perturbação, o bom senso (por ações precipitadas) pelo raciocínio precipitado, a calma pela irritação. No lugar
das palavras de compreensão, o insulto, as ofensas e os gestos de ódio. O noticiário está repleto de casos de
pessoas que perderam a vida por atos impensados, ou a liberdade por alguns segundos de insensatez.
Quantos de nós buscamos a felicidade nas sensações, nos prazeres fáceis, sem nos darmos conta de
que ela reside na harmonia interior, no coração apaziguado.
Como pais, preocupamo-nos, em demasia, em tornar felizes os nossos filhos, esquecendo-nos, muitas
vezes, de lhes preparar para o encontro com a paz no refúgio da alma.
Não raro, tenho observado as brincadeiras que atraem as crianças desse nosso mundo tecnológico.
Vejo meninos com seus aparelhos jogando videogames sozinhos ou com parceiros, assistindo suas séries
favoritas, ou – hoje em dia com menos frequência – seus programas na TV. Basta uma pequena conferida
nos conteúdos daquilo que os hipnotizam para nos darmos conta de que há neles grandes parcelas de
violência e agressão.
Gerações anteriores sempre brincaram de bandido e mocinho e cultivaram seus super-heróis, os
paladinos do bem, em luta constante contra o mal. Hoje, porém, o que, como educadora observo, é uma
superexposição da criança a situações que estimulam a belicosidade. A indústria de entretenimento infantil –
aí incluídos brinquedos, vídeos, filmes e jogos – está permanentemente oferecendo novos e variados artigos
voltados para a guerra, em detrimento da paz. Conhecendo profundamente o psiquismo infantil, manipulam
desejos, oferecendo à criança uma gama inimaginável de produtos que a farão permanecer, fascinada, nesse
universo.
Claro está que por traz de tudo isso há um adulto que fornece esses “objetos do desejo” para as
crianças, esquecido do seu papel de orientador, e que se deixa envolver acriticamente pelo marketing que o
induz à aquisição de tais mercadorias.
Mas se almejamos a implantação da paz no mundo, deveríamos ter como divisa o pensamento do
Mestre Jesus, quando afirma: “Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus”.
Pacifiquemos, pois, a nós próprios em primeiro lugar, para que possamos ser, para nossas crianças, o
espelho onde elas verão refletidos a nossa essência e o nosso exemplo. Troquemos os estímulos à violência
por aqueles que induzem à cooperação, à solidariedade e à construção de um mundo melhor, marcado pelo
amor. Façamos a nossa parte, tranquilizando a vida em torno de nós, confiantes de que estamos formando os
futuros pacificadores do amanhã.
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