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LA ESTÁ GRÁVIDA E AGORA? 
 

ão tinha sequer completado onze anos... cursava a quarta 
... um dia conheceu o primeiro namorado, um adolescente de 
ze anos... aos dez anos e dez meses de idade estava 
 menina e o adolescente esbarraram diante de uma realidade 
el: iam ser pai e mãe. 

ora? Qual será o futuro desses jovens e do filho que vai 
em é o responsável por essa situação? Será o adolescente ou 
 Serão os pais? Será o governo? Afinal, de quem é a culpa 
ria incrivelmente verdadeira? 

inemos que algumas autoridades e celebridades de nossa 
diriam sobre o assunto. Quem sabe poderiam ajudar-nos a 
a causa dessa tragédia: 

 juiz poderia dizer que a Constituição garante a liberdade de 
ento das pessoas. Ele é responsável apenas pelo julgamento e 
to. Sente muito, mas não pode fazer anda sem uma ação 

 delegado diria que não pode evitar que essas coisas 
. É possível que ficasse chateado com isso, mas se fosse 
das as pessoas envolvidas em casos assim, não haveria mais 
adeias; 

a animadora de TV poderia dizer que não tem nada a ver com 
icular da criançada. Porém, quando nascesse a criança, quem 
o seus programas ela pudesse ser educada a fazer sexo 

vitar outro problema no futuro; 

m psicólogo diria que, se os jovens tivessem o 
mento de um profissional poderia, pelo menos, ser adiado 

s do baile de debutantes da menina; 

 representante do Governo poderia dizer que esse é um 
privado. Lamentaria, alegando que as verbas disponíveis só 
fazer a campanha contra a AIDS. No entanto, estudaria a 
de um texto nos artigos pornográficos, do tipo: “O Ministério 
dverte que sexo pode engravidar a mulher”. 

sunto em forma de paródia é triste e traduz a falta de direção 
de. Infelizmente, um parecer sóbrio e fundamentado sobre o 
raro. Quem estaria credenciado para estabelecer um padrão 
a humana? Na realidade, o problema é conhecido: a Bíblia 
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chama-o de pecado. As pessoas julgam-no uma espécie de fábula, mas 
ele está vivo e ativo. 

 
Segundo Deus, o Criador do homem, há somente uma maneira 

capaz de tratar com esse mal: experimentar a eficácia da morte de 
Cristo. Sem ela, o padrão humano fica reduzido a histórias como dessa 
paternidade precoce e irresponsável. Não basta ficar indignado, receba a 
Cristo e conheça o plano de Deus para o homem, contido na Bíblia. Pelo 
menos, sua história será diferente!... 
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