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Diante da pergunta que os discípulos fizeram a 

Jesus – “Quem é o maior no Reino dos Céus?” –, “ele cha-
mou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles, e 
disse: 'Em verdade vos digo que, se não vos converter-
des e não vos tornardes como as crianças, não entrare-
is no Reino dos Céus'” (Mateus 18,3). Para a cultura da 
época em que Jesus viveu, a criança era alguém insignifi-
cante. Ao invés de buscarmos ocupar o centro das atenções 
ou os lugares considerados mais importantes nesse mundo 
competitivo e desigual em que vivemos, Jesus nos diz que 
só aqueles que se distanciam de todo tipo de orgulho, arro-
gância, vaidade e prepotência é que experimentarão a pre-
sença de Deus em seus corações.  

Aproveitando a presença da criança no meio dos 
discípulos, Jesus disse-lhes: “Caso alguém escandalize um 
destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhe 
pendurassem ao pescoço uma pesada pedra e fosse preci-
pitado nas profundezas do mar” (Mateus 18,6). 
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JESUS E AS CRIANÇAS



Numa outra ocasião, trouxeram a Jesus “crianças 
para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma ora-
ção. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, 
todavia, disse: 'Deixai as crianças e não as impeçais de 
vir a mim, pois delas é o Reino dos Céus'” (Mateus 
19,13-14). 

A criança representa, para Jesus, toda pessoa 
simples que depositou nele a sua fé, uma fé que ainda não 
amadureceu e que pode, portanto, ser destruída por causa 
do contratestemunho de cristãos que estão na Igreja, mas 
vivem como pessoas mundanas. Assim como uma criança 
precisa de cuidado e proteção, a fé também precisa ser 
cuidada e protegida, até que se torne adulta e saiba lidar 
com os escândalos que existem no mundo e na própria 
meio cristão.

Jesus também aproveita da presença daquela 
criança no meio dos discípulos para dizer: “Não é da von-
tade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes 
pequeninos se perca” (Mateus 18,14). A criança repre-
senta ainda para Jesus toda pessoa que se extravia da 
comunidade de fé, seja por causa das imperfeições da 
própria comunidade, seja por causa dos seus próprios 
erros. Cabe a nós, cristãos, enxergarmos a ausência da 
pessoa que se afastou e fazer tudo o que está em nosso 
alcance para trazê-la de volta, pois ela é uma ovelha que 
vale o mesmo que 99 ovelhas que nunca se afastaram do 
rebanho!



Embora vivamos numa cultura que defende um 
Estado laico e que os valores como a religião ou a espiri-
tualidade devem ser vivenciados apenas no âmbito inter-
no das pessoas, Jesus deixa claro que toda ação pastoral 
que tenha como objetivo aproximar as crianças da fé e do 
ensinamento do Evangelho é sempre importante. Aliás, 
existem diversas pesquisas comprovando que crianças e 
adolescentes que crescem praticando uma religião se 
tornam mais capazes de evitarem o mundo das drogas e 
da criminalidade.

 Por fim, Jesus fez uma pergunta para as pessoas 
da sua época, que agiam com um certo cinismo e uma 
certa indiferença para com ele: “A quem compararei 
esta geração? Ela é como crianças sentadas nas pra-
ças, a desafiarem-se mutuamente: 'Nós vos tocamos 
flautas e não dançastes! Entoamos lamentações e 
não chorastes! '” (Mateus 11,16-17). Jesus nos adverte 
para não sermos pessoas que não sabem o que querem e 
que sempre colocam defeito em tudo. Ao invés de aco-
lhermos a Palavra de Deus, ficamos procurando defeitos 
em quem nos anuncia essa mesma Palavra. Não gostá-
vamos do pregador de ontem porque ele era “assim”; não 
gostamos do pregador de hoje porque ele é “assado”. 



Essa fé infantil, movida por caprichos pessoais, 
precisa se converter numa fé madura, adulta e responsável, 
uma fé que acolha as exigências do Evangelho e da própria 
vida.    

Que as crianças encontrem em nós, cristãos, e em 
nossas comunidades, proteção, cuidado, respeito, discipli-
na, correção e incentivo, para que se desenvolvam no seu 
corpo (físico), na sua alma (psíquico) e no seu espírito (espiri-
tual). Que nenhuma ação pastoral nossa, e muito menos 
nenhum escândalo da nossa parte, leve ao afastamento das 
crianças da pessoa de Jesus Cristo ou à destruição da ima-
gem de Deus na alma delas. Que todos possamos nos fazer 
pequenos e nos desintoxicarmos do fermento da grandiosi-
dade, para podermos entrar no Reino que pertence àqueles 
que são como crianças.   
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