CEENKIDS – Ministério Infanto-juvenil da CEEN

O vem a ser o ministério infantil? Qual a sua importância? Qual a importância
da criança na igreja? Qual deve ser o perfil de um professor?
O ministério infantil é uma das áreas mais importantes de uma igreja. Forjar um
caráter cristão na fase de desenvolvimento psíquico é muito mais "fácil" do que
modificá-lo depois de formado. Quando digo mais fácil, não quero menosprezar
o trabalho que é realizado nas demais etapas, o qual requer grande esforço,
dedicação e muito amor.
Ao menos em parte podemos concordar com alguns filósofos que dizem que “o
homem é fruto do meio em que vive”. Pois bem, se aprendemos com as
pessoas com as quais nos relacionamos e absorvemos para nós conceitos e
convicções, ainda mais quando estamos em formação, logo, a igreja tem, neste
contexto, uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida das crianças, o
que, por certo, se refletirá beneficamente e poderosamente na família, na igreja
e em toda uma sociedade.
O ministério infantil não deve ser encarado como um artifício de entretenimento
para as crianças, tão pouco, não poder ser visto como uma forma de tirar a
criança da igreja para que os adultos possam desfrutar melhor do culto; isso é
um erro gravíssimo! As crianças fazem parte da igreja e também precisam ser
alimentadas da palavra; vejam: Mat. 19:14 - Mas Jesus lhes ordenou: “Deixai
vir a mim as crianças, não as impeçais pois o Reino dos céus pertence aos que
se tornam semelhantes a elas”.
Mas... como ir à alguém se não conhecemos o caminho? Aí está o grande
papel dos professores, ensinar o caminho que conduz a vida eterna. Os
professores não são babás. De forma alguma! Os professores das classes de
uma igreja precisam ter reconhecimento perante a igreja, postura,
responsabilidade, visão, ações e um coração DE PASTOR, porque essa tarefa
vai muito além de aulas bem preparadas, com dinâmicas, brincadeiras,
lembrancinhas - todas essas coisas são muito importantes - mas, o mais
importante é o cuidado contínuo com a vida das crianças, o que inclui saber
como está a família, os estudos, a saúde e o coração da criança.
Assim, o trabalho de um professor não se encera ao término da sua aula; o
contato do professor com seus alunos deve ir muito além disso. Os laços de
amizade e confiança devem ser construídos no decorrer da semana - as
crianças respeitam e admiram as pessoas que se importam verdadeiramente
com elas, pois procuram um referencial que as inspirem, pessoas com as quais

podem contar e com as quais até gostariam de se parecidas; por isso,
precisamos ser bons imitadores de Cristo, para que o nosso referencial seja
bom.
Daí, tão grande importância deve ser dada a este ministério no seio da igreja,
pois não se trata de um mero cuidado, trata-se do pastoreio de vidas em
formação. A responsabilidade é grande, mas infinitamente gratificante; os frutos
são lindos de se ver.
Temos vivido em uma sociedade com altíssima degradação moral e as
crianças são o alvo preferencial do adversário. Mas nós, como igreja do
Senhor, não podemos nos acovardar nesta grande batalha, precisamos
avançar. A seara é grande e poucos são os ceifeiros, precisamos nos revestir
de um espírito de amor, coragem, determinação e ousadia, tomando posição,
mechando determinadamente para edificação das nossas crianças e
adolescentes.
As crianças e os adolescentes não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de
hoje! Uma igreja com crianças e adolescentes edificados é alegre e cheia de
vida, frutifica e serve como testemunho para toda a comunidade, uma vez que
as crianças e adolescentes tem o poder de influenciar e, para que eles sejam
boa influência, nós precisamos fazer esse papel de mentores deles.
Torna-se, portanto, muito importante, o correto perfil de um professor. Cada
igreja tem sua metodologia de trabalho, mas independente disso, precisamos
desenvolver um coração de pastor, que cuida da ovelha, que sabe qual o seu
real estado. O professor tem uma oportunidade única de trabalhar na vida de
uma criança; muitas vezes, nem o pastor da igreja consegue influenciar como
um professor. O professor tem um contato direto com suas crianças e
adolescentes e consegue perceber os diversos sentimentos e comportamentos
que precisam de uma atenção especial. E, para termos sucesso nesta nobre
missão, precisamos colocar o nosso coração neste propósito, com empenho e
dedicação, dando a verdadeira importância a este trabalho.
Além de ter um coração de pastor, um professor precisa ter um chamado, um
coração voltado para esse trabalho, precisa ser dedicado, amar e compreender
seu aluno, ter o desejo e a visão da necessidade de ganhar almas, ter
responsabilidade e compromisso, ter vida de oração, dedicar tempo ao estudo
da palavra, preparar com capricho a suas aulas, dá exemplo de vida diária
consagrada a Deus, não desanimar, ser humilde, estar pronto a ouvir
sugestões e idéias dos outros, buscar conhecimento que o leve a ter resultados
práticos na vida de seus alunos, não tratar com diferença as crianças e
adolescentes, antes, respeitar as diferenças e as tratar todos com muito amor,
sem deixar de ser firme no ensino.

Isso é o que a Comunidade Evangélica Entre as Nações, através do ministério
CEENKIDS, tem buscado: pastorear o coração das nossas Crianças e
Adolescentes, conduzindo-os nos caminhos do Senhor, tratando cada um, para
que, além de crentes com caráter Cristão, eles tenham um coração sarado,
curado e transformado.
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