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C A R N A V A L
“PERÍODO DO ANO DE FESTA PROFANA.” Assim define o Dicionário Aurélio a palavra
carnaval. Vide. E sobre isso há que se ponderar: “Há um caminho que ao homem parece
direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração; e fim da alegria é
tristeza.” Provérbios 14:12-13.
Palavras sábias de um homem sábio que com sabedoria andou por sábios caminhos e,
por fraqueza, também andou por outros não tão sábios. Palavras que devem ser ouvidas por
virem do coração de alguém que vivenciou no caminho do qual fala. Desde sua tenra idade, o
autor do provérbio acima, foi cuidadosamente instruído nos retos caminhos da justiça, da
bondade, da humildade e retidão de espírito perante o Criador. Ele foi rei, o mais sábio e mais
rico de todos. Mas para que seu reino permanecesse grande, inviolável e intransferível das
mãos de sua descendência, era necessário que ele não se desviasse do caminho da sabedoria,
da obediência e do temor ao seu Criador.
Ah, mas como é difícil ser grande e não sentir-se grande! Como é difícil ver coisas belas
parecendo inofensivas e resistir-lhes a atração! Como é tentador desviar só um pouquinho
para levar junto aquilo que parece certo! Ele não resistiu. Era o princípio de não se casar fora
da família do professo povo do Criador. Mas, que mal haveria em se casar com aquela bela
princesa que adora deuses estranhos? Posso ajudá-la a aprender adorar o Deus Verdadeiro!
Pois é, dentro de poucos meses foi ele quem começou a adorar deuses estranhos de madeira,
pedra e barro. Ele perdeu tudo porque foi no caminho que parecia certo. Perdeu fama,
riquezas, e o reino saiu das mãos de seus descendentes.
Vários caminhos atraentes permanecem existindo, agradáveis à vista e realmente
parecem certos, mas engolem a alegria e mata a razão de existir de muita gente; destruindo
vidas e desmoronando famílias. Nesse período de festa profana todo tipo de vício corre solto
como um tsunami, varrendo tudo e todos. Diante da impossibilidade de neutralizar o caminho
tortuoso de quem nele escolhe andar, pode-se optar por manter-se afastado de quem assim o
faz: não ir ver; não ouvir o áudio; não ver vídeos. “Sabe, porém, isto, que nos últimos dias
sobrevirão tempos penosos; pois os homens serão amantes de si mesmos,...tendo aparência
de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. 2ª Timóteo 3:15._edsonbvaleriano_26022017.

