EU SOU A CRIANÇA!
Em Paris - França - 12 pessoas de um Jornal Francês foram mortas por terroristas.
Em janeiro de 2015 as redes sociais se uniram. Milhões gritaram, se manifestaram...
Outros choraram pelos 12 mortos.
Muitas pessoas do mundo inteiro, diversos líderes, escreveram:
"Je suis Charlie"
em apoio aos mortos covardemente.

Achei fantástica as manifestações.
Tremendas. Famosos. Futebolistas.

Mas fiquei pensando seriamente,
neste dia 13 de julho de 2015,
quando o ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE completa 25 anos de vida:
QUANTAS CRIANÇAS SÃO TRUCIDADAS DIARIAMENTE
pelas drogas,
pela pedofilia,
pelas maldades humanas,
pela insensibilidade,
pela indiferença,
pelos assassinatos covardes aos jovens inocentes,

pelas meninas sequestradas, violentadas, vilipendiadas pela ignorância humana,
pelas balas perdidas..
pela fome,
Enfim,
pela falta de visão de amor e humanidade.

234 meninas com 12 anos em média, escolares, raptadas na Nigéria e usadas
terrivelmente.
O mesmo grupo terrorista assassinou mais 1.500 crianças poucos meses antes.
Precisamos gritar: JE SUIS UN ENFANT. Eu sou a criança.

O ECA está aqui, em vigor mas precisa ser vivenciado por todos nós.
Líderes mundiais, de quase todos os países,
se uniram para apoiar a manifestação.

FIQUEI SONHANDO, IMAGINANDO:
Será que o mundo inteiro poderia fazer grandiosas manifestações em favor das crianças?
Será que poderíamos - usando as redes sociais - divulgar as necessidades e os sonhos
destas pequeninas sementes de esperança?
Será que - a união preconizada no mundo inteiro em favor de 12 jornalistas e da
atrocidade cometida - poderia ser disseminada em favor de milhões de crianças
que passam fome na África e em muitos países no mundo inteiro?
Ou em favor de crianças que são mortas em campos de guerra depois de serem
estupradas, seviciadas e horrorizadas?

"EU SOU A CRIANÇA!" - JE SUIS UN ENFANT
- Há, Nathaniel, você ainda acredita que os líderes do mundo inteiro vão se unir em
favor das crianças,
como se uniram em favor do jornal satírico? Que pena! Ilusão! Isto não dá voto. Estes
movimentos fazem apenas pessoas aparecerem e permanecerem na mídia. No topo do
poder. Que pena!

"EU SOU A CRIANÇA!" - JE SUIS UN ENFANT

"EU SOU A CRIANÇA!" - JE SUIS UN ENFANT
Não sou contra a manifestação pacífica de milhares de pessoas no mundo inteiro,
mas poderíamos dizer, bem alto, para todo mundo ouvir: NÓS SOMOS A CRIANÇA.

"EU SOU A CRIANÇA!" - JE SUIS UN ENFANT
E isto tem que começar em mim. Eu preciso me indignar a tanta insensibilidade.
Este manifesto tem que brotar em meu ser, sem interesse próprio e retorno algum
pessoal.
Esta guerra é do SENHOR, sem armas, sem terrorismo banhada e salpicada em amor.

Poderemos gritar em todo o mundo,
em todas as línguas, com toda a nossa força,
mas precisamos antes gritar em e com nosso coração.

Em português, em francês, em hebraico, em grego, em azerbaijano... Em qualquer
língua, “eu sou a criança”

A criança é a mesma no mundo inteiro. Em qualquer língua.

EU SOU A CRIANÇA.

JE SUIS UN ENFANT.

I AM A CHILD.

.אני ילד

Είμαι ένα παιδί.

Mən bir uşaq AM.

INDIFERENÇA – INSENSIBILIDADE
ESTA É A VERDADEIRA RELIGIÃO:
“A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades
e não se deixar corromper pelo mundo.”
(A Palavra de Deus em Tiago 1.27)
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