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 Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira 

para você e todos os seus familiares. 
Relacionamentos. É sempre bom falar de 

relacionamentos, posto que a superficialidade é 
algo cada vez mais presente nesses elos, daí a 
imperiosa necessidade de sabermos distingui-los. 
Se você objetiva estabelecer um relacionamento 
verdadeiro com alguém, a Palavra de Deus é uma 
fonte adequada para consecução dessa 
pretensão. Veja o que a Bíblia nos tem a dizer:  

 
“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram 
dar honra aos outros mais do que a si próprios”. (Romanos 
12:10)  
 
“Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos 
outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a 
lei”. (Romanos 13:8) 
 
“O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como 
eu os amei”. (João 15:12)  
 
“Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o 
amor perdoa muitíssimos pecados”. (1 Pedro 4:8)  
 
Quando não conseguimos construir relacionamentos verdadeiros, 

íntegros, posso lhe afirmar, com plena convicção, de que esses ensinos 
bíblicos não estão sendo considerados e o problema pode estar, quem sabe, 
não no outro, mas em nós mesmos. 

 
Como sempre faço, encontrei uma historinha, sobre o tema, no 

livro “As mais belas parábolas de todos os tempos”, de Alexandre Rangel, 
intitulada “Uma folha”, que gostaria de compartilhar. Posso? Então segue 
adiante: 

 

UMA FOLHA 
  
Quando criança, não conseguia ter amigos, por muito tempo, por 

causa do meu caráter impulsivo, tinha raiva à menor provocação. 
 
Na maioria das vezes, depois desses incidentes, sentia-me 

envergonhado e esforçava-me por consolar a quem tinha magoado.  
 
Um dia, meu professor me vendo pedindo desculpas depois de 

uma explosão de raiva, entregou-me uma folha de papel lisa e disse-me:  
 
- Amasse-a!  
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Com medo, obedeci e fiz com ela uma bolinha.  
 
- Agora – voltou a dizer-me -, deixe-a como estava antes.  
 
É obvio que não pude deixa-la como antes. Por mais que 

tentasse, o papel ficava cheio de pregas.  
Então, disse-me o professor:  
 
- O coração das pessoas é como esse papel. A impressão que 

neles deixamos será tão difícil apagar como esses amassados.  
 
Assim aprendi a ser mais compreensivo e mais paciente. Quando 

sinto vontade de estourar, lembro-me desse papel amassado. A impressão que 
deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com 
nossas ações ou com nossas palavras, logo queremos consertar o erro, mas é 
tarde demais. 

 
Finalizo com um pensamento de Aristóteles:  
 
“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre 
tudo o que diz”. 

 


