Papai Noel existe?
Chegou o Natal! Tempo de

celebração!

Comemoramos o

nascimento de Jesus Cristo. Crianças e adultos ficam encantados com
as decorações, pensam em presentes e comemoram com a família
esse momento tão especial!
Com o Natal

vêm seus símbolos e decoração, festas, comidas,

presentes...
Como ensinar as crianças, sem faltar com a verdade e também
sem tirar delas o encanto, a fantasia saudável que fazem parte da
sua formação?
“O que ensinar a elas? Papai Noel existe”
“Falo que não existe?”
“É errado falar que Papai Noel existe para o meu filho?”
“Estarei mentindo?”
Nós já

tivemos

nossos momentos

prazerosos e de

frustrações quando crianças. Alguns de nós nos sentimos enganados
por não recebermos a verdade sobre o Natal, no tempo certo

e

talvez alguns se sentiram frustrados ao saberem que Papai Noel não
existia. Qual foi a sua experiência?
Ainda assim, o que eu falo para minha criança?
Papai Noel existe?
Sim , ele existe e eu já vi e você também já viu. Como pode não
existir se nós já vimos?
Existe um homem, um personagem que nesta época do ano se
veste de vermelho e branco

e fica nos shoppings sentado em

cadeiras vermelhas e também nas lojas. Ele dá balinhas e pega as
crianças no colo, e perguntam o que elas querem ganhar no Natal.

-Ah… vamos ao shopping e tirar uma selfie com Papai Noel? Sim vamos! Que alegria! Vamos passear! Vamos curtir esta época!
Tudo que proporcionarmos para criança se sentir bem e alegre, pode
ter certeza é muito bom e vai marcá-la numa infância saudável.
Papai Noel é um personagem que

faz parte da fantasia da

criança, assim como os heróis e princesas e até o Mickey Mouse.
“Segundo a pedagogia e psicopedagogia é
imprescindível que a criança fantasie, crie, imagine e
utilize a imaginação para desenvolver-se fisicamente,
mentalmente e psicologicamente. Pois é através da
imaginação

que

a

criança

consegue

estimular

o

conhecimento, a linguagem, a criatividade e a liderança.”
( Professora alfabetizadora Larissa Galvão de Lima)
Mas, ele existe ou existiu de verdade? - Sim também!
Temos histórias de São Nicolau ou Saint Nicholas, ou Santa
Claus, que facilmente podemos encontrar na internet. Alguém que
existiu e fazia o bem e se preocupava com as crianças carentes e
etc.
Mas as crianças, talvez, não precisem saber de tudo isto agora,
não é mesmo?
A boa psicologia nos manda responder com transparência, aquilo
que a criança questionar e ponto.
Ficamos então com a verdade e devemos levar a verdade para
nossas casas. Ensinar que comemoramos o Natal pois foi o dia que
Jesus nasceu, veio ao mundo para nos salvar! É importante levar a luz,
que é a palavra de Deus para nossas famílias!
Jesus deve ser o motivo para você e sua família comemorarem o
Natal. Jesus deve ser o convidado especial, o convidado de honra!

Não ensine, não fale, não chantageie dizendo que se não se
comportarem Papai Noel não irá dar presentes. Isto não é verdade!
Não aproveite desta fantasia para conseguir uma obediência ou
um comportamento adequado. Não use desta fantasia para punir a
criança. Lembre-se, a fantasia precisa ser saudável!
Ensine a criança que Papai Noel é só mais um personagem.
Ensine que JESUS não é

um personagem. Jesus sim, é a

verdade e a vida! Ele é o protagonista desta história, o número
1! É o nascimento dele que comemoramos, o mais importante em
sua vida!
Ensine também que Jesus não é Papai Noel! Não é só orar e
pedir um presente, um vídeo game, uma boneca tal. Muitos até sem
querer ensinam a criança a orar de maneira errada.
Ensine-a a formular seus pedidos e orações corretamente. Ensine a
ter experiências com Deus, mesmo pequenos.
Tiago 4:3 fala: “ Pedis e não recebeis porque pedis mal” em
outra versão “Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos
errados (...)”
Ensine a orar, para que Deus abra um caminho: “Deus querido,
eu quero muito ganhar…. Abençõe o papai e a mãe no trabalho, para
que eles consigam comprar o presente que eu tanto desejo. Só o
Senhor que pode fazer isto(...)”
Faça uma linda festa, ore, e comemore o PROTAGONISTA
especial neste Natal, Jesus, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o
Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz e Ele te dará “o que olhos não
viram, ouvidos não ouviram, o que nem chegou ao coração do homem”!

