APRENDER E BRINCAR COM

Um mundo cheio de cor
Você já reparou como há diferenças entre as pessoas? Se você observar bem,
vai descobrir que ninguém é igual a ninguém. Há gente alta ou baixa, com cabelo
claro ou escuro, liso ou encaracolado. Gente bem magrinha e gente mais cheinha.
Gente de olho azul, verde ou castanho. Gente de cor de peles diferentes. O certo
é que as pessoas têm características próprias.
E, falando sério, nós bem sabemos que, por exemplo, a cor da pele não é motivo
para tratar ninguém de forma diferente. Só que, na realidade, não é o que está
acontecendo. A gente está vendo nas notícias que tem muita gente por aí que ainda
pensa que é melhor do que as outras pessoas por causa da cor da sua pele. Isso se
chama racismo e é crime, conforme a Constituição Brasileira.
As pessoas que pensam assim não param para pensar que isso não faz o menor
sentido. Sim, você sabia que a cor de cada pessoa depende da quantidade de um
pigmento que o nosso corpo produz? Que o nome de um dos pigmentos que nos
dá o colorido da nossa pele é a melanina? Por isso, temos tons de peles diversos.
Que bom que podemos ver no nosso Brasil tanta gente de cor e características
diferentes. Imagina que sem graça se todo mundo fosse igual.
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Iguais e diferentes
Há muito tempo, na época do apóstolo Paulo, também
havia muito preconceito e discriminação. Lá também tinha
quem se achava melhor e superior do que as outras pessoas;
Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo afirmou o seguinte:
“todos e todas vocês são filhos e filhas de Deus mediante a
fé em Cristo Jesus... não há judeu nem grego, escravo nem livre,
homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus”.
Essa afirmação é incrível! Diante de Deus, mediante a fé em
Jesus Cristo, nós somos todos e todas iguais! Deus olha para
todas as pessoas com o mesmo amor. Ele não considera algumas
melhores do que as outras. Ele criou todas as pessoas com o mesmo
amor, não fez ninguém de qualquer jeito! Assim, ao mesmo tempo
em que somos iguais diante de Deus, pois fomos criados e criadas
pelo seu grande amor, somos totalmente diferentes, pois Deus
criou todas as pessoas com muito carinho e cada uma de um
jeito único, especial. Por isso existe tanta diversidade entre nós!
Deus nos fez assim! E Deus conta conosco para respeitarmos
e valorizarmos sua criação, tão diversa e colorida.
Observe as pessoas de sua cidade
e louve a Deus pela diversidade!
Texto baseado em Gálatas 3.26-28
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O sonho de um mundo melhor
Há alguns anos, nos Estados Unidos, viveu o pastor
protestante Martin Luther King. Ele era um pacifista
e foi um dos mais importantes líderes do movimento
dos direitos civis das pessoas negras nos
Estados Unidos. Uma vez, ele disse assim:

Eu tenho um sonho de que
meus quatro filhos viverão um dia
em uma nação onde não serão
julgados pela cor de sua pele,
mas pelo teor de seu caráter.

O sonho de Martin Luther King continua muito
atual. Ainda precisamos continuar buscando
um mundo de justiça e paz. Um mundo onde
todas as pessoas sejam respeitadas e possam
viver com alegria e liberdade.

Desenhando um novo mundo
O que você acha que precisa para mudar no mundo?
Que tal desenhar no espaço a seguir?
Se quiser, pode mandar o seu desenho para nós
através do e-mail secretariageral@ieclb.org.br .
Lembre-se de colocar o seu nome, a sua idade e a cidade onde mora.
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