São Paulo, 15 de setembro de 2004.
Olá meninos e meninas!
Há algum tempo estamos querendo falar com você, então julgamos esta época bem
oportuna,, por estar próxima ao “Dia da Criança”.
Talvez VOCÊ ainda seja pequeno(a) para entender a estrutura da nossa Igreja, por isso
queremos nos apresentar.. Somos o Colégio Episcopal, grupo de Bispos e Bispa
responsável pela Igreja Metodista no Brasil, inclusive pela igreja que você freqüenta, aí na
sua cidade.
Talvez você não nos conheça pessoalmente, mas sabemos da sua participação na vida
da Igreja e, por isso, resolvemos escrever-lhe esta cartinha, dizendo o quanto você é
importante para nós.
Muitas pessoas dizem que a criança é o futuro da Igreja, mas nós afirmamos que você é o
presente. Quer ver como nós temos razão?
Quando há alguma data especial para celebrar, quem é que passa dias e dias ensaiando
músicas, poesias, teatro e outras formas de apresentação artística para comemorar a
data? São as crianças, não é mesmo? Se precisamos de alguém para levar um recado
para o Pastor no púlpito, a quem recorremos? À criança que está mais próxima a nós,
certo? Estes são alguns exemplos.
Mas, esses não são os motivos mais importantes que nos fazem afirmar que a Criança é
o presente da igreja. Foi Jesus que nos ensinou isto há muito tempo atrás. Temos certeza
que você já ouviu ou leu o texto que está em Marcos 10.14, quando Jesus, estava
ensinando as multidões na Judéia, e, alguns pais e mães, trazendo suas crianças,
queriam que Jesus as tocasse e abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam e
tentavam afastá-los. “Jesus porém vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a
mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o Reino de Deus”. Se a
Igreja é a representante do Reino de Deus na terra, então ela é o lugar da criança.
É importante que você reconheça este seu lugar e que aproveite todo o tempo para
aprender e ensinar de Jesus, para viver na presença do Senhor, pois o mundo oferece
muitas oportunidades, coisas que parecem boas, mas que enganam. A igreja oferece
orientações para que você saiba reconhecer o bem e o mal e as coisas que são boas
para a sua vida.
Em Provérbios 22.9 lemos: “Ensina a criança no caminho que deve andar, e, ainda
quando for velho, não se desviará dele”.
Os adolescentes, jovens e adultos, da sua família da fé, sabem o quanto você é
importante para Jesus, por isso se empenham em incentivar a sua participação em todas
as atividades da Igreja, ensinando-a a andar nos caminhos do Senhor.
Em nossas Igrejas locais existe um Ministério responsável pelo Trabalho com as
Crianças. As pessoas que fazem parte dele estão sempre estudando, buscando
conhecimentos novos para oferecer ricas atividades para você. Procure se envolver e
participar ativamente de todas.

Nós, Bispos e Bispa da Igreja, oramos para que você encontre sempre o seu lugar na
Casa do Senhor e que desfrute das bênçãos que Ele tem para você todos os dias da sua
vida.
Se você quiser falar conosco, escreva-nos uma cartinha, envie-nos um e-mail e, também,
ore por nós.
Abraços
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