
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus familiares. Caminhamos já na segunda quinzena de março e 
estamos muitos próximos de atingirmos os primeiros noventa dias desse novo 
ano. Para nós, brasileiros, um ano cheio de conturbações de toda a ordem. 
Humanos que somos, até aqui, posso afirmar com convicção, acumulamos e 
causamos mágoas e ressentimentos. Mas, porque tem que ser assim? Faz 
parte da nossa linha de produção, de um perfil cravado desde o primeiro casal 
– Adão e Eva – de natureza decaída. Chegamos nesse mundo assim, mas 
podemos exibir, como cristãos, um traço distintivo dentre milhares e milhares 
de magoadores e magoados: o exercício do perdão.  

 

MAGOADORES E MAGOADOS 
 
O perdão, quando exercido em sua plenitude, é divino. Não 

devemos esquecer que toda a ira de Deus, tudo o que fizemos que o magoou, 
foi, de uma vez por todas, depositada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, 
pois Deus na mesma dimensão que nos amou perdoou os nossos pecados. 

 
Então, através das Escrituras Sagradas, somos conclamados a 

perdoar na mesma proporção com que Deus nos perdoou. Efésios 4:32 
declara: “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em 
Cristo.” Da mesma forma, Colossenses 3:13 proclama: “Suportando-vos uns 
aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa 
contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.” 
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O escritor Rubem Alves, falando sobre o perdão, magistralmente 
sentenciou: “O esquecimento, frequentemente, é uma graça. Muito mais difícil 
que lembrar é esquecer! Fala-se de ‘boa memória’. Não se fala de ‘bom 
esquecimento’, como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Não é 
não. Esquecimento é perdão, o alisamento do passado, igual ao que as ondas 
do mar fazem com a areia da praia durante a noite”. 

 
Magnífica comparação, não é mesmo? Quando a maré atinge o 

seu ápice, naturalmente o mar vem e aplaina e limpa as areias da praia, e 
todas as marcas são apagadas e niveladas. 

 
Assim como a maré, nos deixemos encher do Espírito de nosso 

Deus e, quando atingirmos o ápice, apaguemos, de uma vez por todas, as 
mágoas e ressentimentos guardadas nas areias do coração, exercendo o "bom 
esquecimento", o perdão em sua plenitude divinal. 

 
Neste novo dia, tenhamos em mente que as areias já foram 

aplainadas pelas ondas do mar, estão branquinhas e limpinhas pela graça 
maravilhosa do perdão divino. 
 


