A fraqueza do Papai Noel
Mensagem de Natal

A canção popular ironiza a impotência do Papai Noel face às verdadeiras aspirações humanas e
diz: “Papai Noel, vê se você tem a felicidade pr’a você me dar...”
A felicidade é algo que não se pode comprar nem com a maior fortuna do mundo. A prova é que
muitos milionários são, na sua verdadeira intimidade, tristes e solitários.
A idéia de que a solução de nossos problemas está na aquisição de bens materiais é
exatamente a mesma coisa que acreditar no Papai Noel, o que é considerado infantilidade.
A fraqueza do Papai Noel fica evidenciada quando uma criança lhe pede a reconciliação dos
pais separados, a libertação do papai em relação ao vício da bebida ou ainda a cura do seu
irmãozinho que sofreu paralisia.
Muitos no Natal lembram-se mais do Papai Noel do que daquele através do qual o Natal teve
sua origem. Falo a respeito de Jesus, que supostamente teria nascido nesse dia.
Mas naquilo que o Papai Noel mostra a sua falência, o Papai do céu mostra a sua magnificência.
O maior presente que Deus poderia nos dar já foi dado através do seu Filho Jesus Cristo, que é
o nosso Salvador (Lc.2:11; Jo.4:42; At.13:23; Jo.3:16; I Tm.4:10; II Tm.1:10; Tt.2:13 e I Jo.4:14).
Jesus Cristo sim, tem a felicidade para nos dar! A felicidade de sabermos de onde saímos e para
onde vamos. A felicidade de não mais dependermos das circunstâncias que estão ao nosso
redor para estarmos alegres ou não. A felicidade de sermos libertos de vícios, hábitos malignos,
traumas antigos, preconceitos e desvios do caráter.
De tudo aquilo que o Papai Noel mostrou sua impotência para nos presentear, Jesus pode nos
suprir, com toda certeza. Foi Ele quem disse: “Quem tem sede venha a mim e beba” (Jo.7:37) e
“Vinde a mim vós que estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei” (Mt.11:28).
Nesse Natal receba o maior presente que alguem pode receber. Receba Jesus no seu coração
e viva cada dia do ano nesse clima de verdadeiro Natal (Jo.1:12).
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