O “Rio da Vida”
Uma alegoria
por Erin Thiele

“Vou instruí-la e ensiná-la
no caminho que você deve seguir;
Vou aconselhá-la com
Meus olhos em você”.
“Ouça, minha filha,
a instrução de seu pai,
E não abandone o ensino de sua mãe;
Na verdade, eles serão um enfeite para a
sua cabeça,
um adorno para o seu pescoço”.

Imagine que você está no alto das nuvens e olha para baixo,
para a imagem da sua vida, como se fosse um mapa.
Olhe para o início, o dia em que você nasceu e este é o início
do “rio” da sua vida. Observe como sua canoa viaja com todas
as voltas e curvas enquanto você viaja ao longo de todos os
anos de sua vida.
Aí está você, remando, remando, remando feliz.
Agora, olhe para o fim do rio. Você vê onde termina o rio? O
dia em que chega ao mar? Esse é o melhor dia da sua vida, o
dia em que seu Salvador vem para levá-la para o céu.
Agora dê uma olhada mais de perto. Veja se consegue ver uma
parte bem pequena perto do início, onde a água corre muito rápido. Ele dá voltas e mais voltas e tem muitas
pedras.
Esta é a sua adolescência, começando na pré-adolescência.
Em sua vida, haverá apenas uma dúzia de anos, cerca de 12 anos, de “corredeiras”. Muitos adolescentes e jovens
de 20 anos gostam de descer nas corredeiras. Eles acham que é divertido. Eles não pensam sobre os perigos.

Mas isso é sábio?
Deus diz que quando você honra sua mãe e seu pai, você será
abençoado com uma vida longa.
“Honre seu pai e sua mãe”. Este é o primeiro mandamento com
promessa: se você honrar seu pai e sua mãe, “as coisas irão bem
para você e você terá uma longa vida na terra”.
Muitos avós vivem até os 80 anos ou mais, então se você
subtrair 10 ou até 20 anos
80 - 10 = 70

80 - 20 = 60

Você quer mesmo viajar numa canoa furada ou com o remo
partido para remar durante 60 ou 70 longos anos?! Claro que não! Isso não é sábio, é tolice. Tolice pela qual você
vai sofrer pelo resto da vida!
Mas adivinha?
Se você construir sua vida com base no que DEUS diz, você conseguirá atravessar as corredeiras, os poucos anos
de sua adolescência, sem nenhum dano à sua canoa! Isso significa que será um mar tranquilo para o resto de sua
vida! Parece mais sábio, certo?

Então pense:
Todas nós começamos a vida com nossos pais guiando nossa
pequena e frágil canoa. A água é rasa e lenta. Portanto, nossos
pais nos guiam amorosamente, nos ensinando e treinando.
“Ensine a criança a andar no caminho certo; mesmo quando for
velho, ele não se desviará dele” Então, muito em breve,
seremos capazes de guiar nossa própria canoa com segurança
pelo rio da vida, quase por nós mesmas.
Ah não! No mundo de hoje, a maioria das crianças tenta
assumir o controle de sua canoa cedo demais! Elas tolamente
acreditam que estão sendo controladas por seus pais dizendolhes o que fazer. Elas ouvem amigos e até mesmo seus
professores para guiá-las em sua canoa, elas tolamente acreditam que todo mundo sabe “melhor” que seus pais
que não sabem de nada ou não entendem nada.
Cuidado!! Muito em breve, você começa a ganhar velocidade e sua canoa e sua vida estão fora de controle! Você
está descendo as corredeiras e não está preparada. É muito cedo!
Crash!! Um dia, sua canoa pode colidir em uma rocha afiada, sua canoa vira e você quase se afoga. Felizmente,
seus pais estão lá para resgatá-la.
Infelizmente, você quebrou seu único remo e há um longo rasgo em sua canoa que seus pais ajudaram a consertar
para você.

É verdade, você não se afogou. Sim, sua canoa foi consertada,
mas alguns anos depois esse remendo começa a vazar.
Pior, seu remo está quebrado. Portanto, por 50 ou 60 anos, seu
remo consertado impedirá que você o desvie de forma
adequada das rochas, da costa ou de galhos baixos de árvores.
Quase todos os dias haverá mais e mais danos à sua canoa.
Você tenta de tudo para parar o medo, a dor, mas você ainda os
sente.
Anos de uso de uma canoa que chocou-se muitas vezes, bateu
em muitas pedras e colidiu na costa, causaram muito mais
danos. Danos esses devido a descer rapidamente as corredeiras
do rio da vida cedo demais e sem seus pais te guiando.
Quando as corredeiras acabam, o rio finalmente está calmo e tranquilo.
Mais cedo do que você pensa, você está no fim da “casa dos 20” com quase 30 anos. Infelizmente, por causa de
todos os danos, sua canoa mal consegue flutuar. A maior parte do tempo é gasta consertando e reparando sua
canoa. E no resto do tempo você fica para trás porque tem que remar rio abaixo com apenas um remo. Algumas
perderam os dois remos, então podem ser vistas tentando tolamente remar com as mãos, já que seus remos já se
foram.

Mesmo que o rio flua suavemente agora, porque sua canoa está
muito danificada, o rio calmo continua a causar um perigo real.
O perigo de afundar e também de lhe fazer lutar para conseguir
remar com os remos remendados ou possivelmente sem remos.
MAS OLHE. Olhe para lá. Você vê outras canoas passando
rapidamente por você. Estas pessoas tem a sua idade, mas estão
sorrindo. A canoa delas é perfeita!
Por quê? Porque elas continuaram honrando e ouvindo seus
pais. As canoas “delas” atravessaram as corredeiras com
segurança!!
Observe como elas remam facilmente e contornam todos os
problemas sem qualquer dificuldade!
VEJA! Elas estão sendo honradas por outros em cada curva e cada desvio de seu rio da vida. O sucesso parece
ser sempre delas. A felicidade é delas. Amor e admiração são delas. E aí está você, danificada e ferida enquanto
observa, enquanto se pergunta... “O que aconteceu com a minha vida? Não era isso que eu queria! “Eu não queria
que minha vida fosse assim!”
Olhe novamente para o quadro geral. As “corredeiras” ao longo do Rio da Vida ocupam apenas uma pequena
parte de sua vida.

Se você der uma olhada em sua vida e “escolher” ouvir seu pai
e sua mãe, fazer o que é certo. Você será capaz de economizar
seus remos, nunca tombar ou bater nas pedras, porque você
deixou a Palavra de Deus e seus pais guiá-la durante aqueles
anos muito curtos e difíceis.
“Saia da presença de um tolo ou não discernirá palavras de
conhecimento”. Não dê ouvidos a ninguém que exorta você a
correr nas corredeiras como se o amanhã nunca chegasse. Se
você tomar essa decisão sábia agora e nunca vacilar, prometo
que nunca se arrependerá!
Você nunca poderá voltar atrás e apagar seus erros. Assim como
violar a lei da gravidade física resultará na queda de um objeto, da mesma forma, violar os princípios de Deus
resultará em lutas contínuas por toda a vida. É por isso que você deve tomar cada decisão, cada escolha, com o
amanhã e seu futuro em mente.
Se você não quer se deixar levar, nunca entre na água! Nunca tente fumar, beber ou usar drogas que causam
dependência. Nunca namore e vire sua canoa que a levará ao divórcio e a uma vida destruída. “Afaste-se da
tentação e faça o que é bom”, significará que seu futuro será repleto de alegria, sem arrependimentos ou
consequências com que lidar.
Assim como você pratica esportes ou música, praticar ser bom e fiel a Deus levará você a uma vida de alegria e
liberdade ilimitadas! Entregue seu coração ao Senhor, seu Amado, agora mesmo e Ele irá guiá-la e conduzi-la a
Sua escolha perfeita para que você viva feliz para sempre.

