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O perdão é necessário para manter a comunhão
Encontra-se em Tiago 4.14 o seguinte texto: “Vós não sabeis o que sucederá
amanhã. Que é a vossa vida? Sois, apenas, como neblina que aparece por
instante e logo se dissipa”.
Certa vez ouvi de um irmão em Cristo a seguinte declaração: "até hoje, eu
ainda não consegui perdoar uma pessoa de minha família que muito me magoou,
mas, um dia, eu sei que terei de perdoá-la”. Ocorre que, uma semana depois de ter
ouvido essa frase, esse irmão se envolveu em um acidente de carro muito grave,
vindo a falecer poucos dias depois.
Assim que ouvi que esse irmão havia falecido, imediatamente lembrei-me do
que ele disse e pensei que talvez ele não tivesse tido o tempo necessário para
conseguir perdoar, não sendo possível restabelecer o seu relacionamento e a
comunhão com seu familiar a tempo.
O ato de perdoar significa tomar a decisão de libertar uma pessoa da
decepção, da tristeza ou da raiva que estamos sentindo dela. O mais estranho é que,
por vezes, se tem mais dificuldade de perdoar as pessoas que amamos.
Quantos momentos de comunhão o irmão, que faleceu tão inesperadamente,
poderia ter tido com aquele membro de sua família e não os teve? Por não ter tomado
a decisão de perdoá-lo em tempo oportuno esses momentos não ocorreram e, além
disso, pode ter posto em risco até mesmo seu relacionamento com Deus.
A falta de perdão prejudica a pessoa que não perdoa, pois parece que, de certa
forma, essa fica, de certa forma, “presa” à outra que não foi perdoada, uma vez que,
por vezes, se costuma evitar o contato, não conversar e até mesmo pode ficar
incomodada com a menção do nome dela faz sentir-se incomodada, devido aos
problemas ocorridos serem relembrados.
Nós, como cristãos, sabemos que a falta de perdão é algo muito prejudicial às
nossas vidas e, mesmo sabendo que devemos fazer isso, por vezes, podemos deixar
para fazer isso depois. Devemos nos lembrar daquele ditado popular que diz que
“nunca devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje”. Porém, por vezes, o
orgulho ou outros sentimentos ruins podem levar a adiar o que deveríamos fazer
tempestivamente, que é perdoar, assim como o Senhor Jesus nos ensinou.
Na oração do Pai Nosso, Ele nos revela que devemos pedir a Deus para
"perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores"
(Mateus 6:12), o que corresponde a que nós devemos perdoar nosso próximo da
mesma forma como queremos ser perdoamos por Deus.
Que possamos refletir se precisamos perdoar alguém hoje, pois o perdão é
necessário para que possamos viver em comunhão com nossos irmãos e com Deus.
Se alguém lhe vier à mente, peça a Deus para que te dê força para perdoá-la e, se
necessário, também conceda uma oportunidade para encontrar com essa pessoa o
quanto antes e restabelecer seu relacionamento com ela. Tomar essa decisão é algo
que, como cristãos, é necessário fazermos, pois essa é a vontade de Deus para
nossas vidas. Que Deus o abençoe!

