Que Meias Usar?
-- Mas mamãe, as meias rosa são as
minhas preferidas! – objetou Olívia. –
Por que não combinam?

Olívia estava ansiosa para usar seu vestido verde novo.
Vestiu-se rapidamente e escolheu umas meias rosa vivo,
suas preferidas, para usar com o vestido. Feliz com sua
aparência, Olívia desceu para tomar café.
--Ah Olívia – disse a mãe ao vê-la. –Esse vestido fica lindo
em você, mas as meias rosa não combinam com o vestido
verde. Seria melhor usar as meias verde claro, que
combinam melhor.

--Olha, querida – explicou a
mãe – certas cores não combinam tanto como outras.
Suas meias rosa vão melhor
com uma roupa rosa ou de
outra cor parecida.”

Olívia pensou um pouco, mas estava tendo dificuldade para concordar com a mãe. Então teve uma ideia.
Podia pedir a Jesus para ajudá-la a tomar a decisão certa.
Olívia foi para o quarto e tomou alguns minutos para orar.
--Jesus, a mamãe diz que estas meias não combinam com o meu vestido. Mas são minhas meias preferidas
e eu gostaria de usá-las. O que devo fazer?

Ela parou para escutar, e ouviu uma vozinha em seu coração dizer “Lembre-se que é importante dar
ouvidos à sua mãe, porque ela a está ajudando a aprender coisas que você não sabia. Sua mãe quer o
seu bem.
Olívia decidiu que ia fazer o que a mãe disse e usar as meias verde claro. Trocou rapidamente de meias e
depois desceu as escadas.

--Ah, você trocou as meias – exclamou a mãe. –
Essas combinam com o seu vestido.
Jesus me disse que eu deveria dar ouvidos às
coisas que você diz, porque você quer me ajudar,
explicou Olívia. – E acho que posso usar as meias
rosa amanhã com o meu short rosa.
--Ótima ideia! E parabéns, Olívia, por ter pedido a
Jesus para ajudá-la a decidir. Pode não parecer
uma decisão muito grande nem importante, mas
aprender a parar e escutar o que Jesus tem a
dizer sobre as pequenas coisas, fará com que
seja mais fácil escutá-lo quando tiver perguntas
mais difíceis para as quais precise de uma
resposta.

“…Uma voz calma e suave”
(1 Reis 19:12 NTLH).
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