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ESCREVI MINHA PRIMEIRA PALAVRA

Sou privilegiado de ter um filho de 04 anos que é portador do TEA (transtorno do espectro do

autismo). Uma de suas caraterísticas especiais é não falar palavras que se conectam e muitas vezes

ininteligíveis,  e  você  poderia  se  perguntar,  "Sério?".  Sim!!!  Apesar  de  ele  muitas  vezes  não

conseguir se comunicar verbalmente, aprendemos na prática que a comunicação não se limita a este

aspecto, e isso realmente está sendo incrível.

Acordamos de manhã numa sexta-feira e, enquanto preparávamos o café da manhã, ele acordou e

entregamos as letrinhas para ele brincar. Ele gosta muito das letras e fica horas brincando. Como eu

precisava sair mais cedo para trabalhar, comecei a tomar o café sozinho para chegar no horário, mas

por alguns minutos fiquei observando-o brincando e falando palavras ininteligíveis. 

Enquanto tomava café observava ele brincar e tentava imaginar o que ele estaria pensando. Estaria

ele querendo escrever algo? Assim que terminei saí para o trabalho.

Quando sai, acabei não olhando o que ele estava tentando escrever. Normalmente ele não escreve

palavras que entendemos, mas,  mesmo assim, gostamos muito de observar o empenho dele em

querer construir algo, que não sabemos o que é, mas certamente é muito intrigante. 

Chegando no trabalho recebi da minha esposa uma foto onde finalmente ele conseguira escrever a

sua primeira palavra. Foi como um brado para nós, e o que nos deixou mais surpresos foi que ele

escreveu  uma  palavra  muitíssimo  especial  para  nós;  ele  escolheu  escrever  o  nome  "JESUS",

exatamente igual a essa foto que está aqui. Acredito que naquele momento eu estava olhando para

ele e tentando entender o que ele estava escrevendo, mas ele estava ali construindo sua primeira

palavra.



Para você, pode até ser simples isso, mas para nós, que somos cristãos, e pais desse menino que é

simplesmente diferente do que muitos entendem do que é o padrão, isso sem dúvida teve um sabor

especial A primeira palavra que ele escolheu escrever foi o nome dAquele que nos salvou, esse

nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus! (Filipenses 2:9).

Através dEle podemos dizer com toda certeza que estaremos com Ele, e Deus nos fala através de

sua palavra que isso se dará muito em breve, muito mesmo, pode ser hoje!

E você, o quão querido é esse nome ao seu coração? Qual será o seu destino eterno? Você já pensou

que hoje pode ser sua última oportunidade de ser salvo de seus pecados e do juízo eterno? "Crê no

Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." (Atos 16:31). Não deixe essa decisão para

depois, não deixe que a ira de Deus permaneça sobre você! Lembre-se de que você é um pecador e

precisa de salvação!  "Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação" (2

Coríntios 6:2).

"Aquele que crê no Filho (Jesus) tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não verá a

vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." (João 3:36)


