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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus entes queridos. Sun Tzu foi um general, estrategista e 
filósofo chinês. É bem conhecido pela obra “A Arte da Guerra”. Neste livro ele 
escreveu que “um soberano jamais deve colocar em ação um exército 
motivado pela raiva; um líder jamais deve iniciar uma guerra motivado 
pela ira.” 

 
Benjamim Franklin, jornalista, editor, autor, abolicionista, 

cientista e inventor estadunidense, muito sabiamente concluiu a questão: 
“Tudo o que começa com raiva, acaba em vergonha”.   

 
A ira é um sentimento que nos cega, retira a capacidade de 

enxergar que um diminuto momento de ira pode ter como consequência 
muitos e muitos dias de sofrimento. Sobre a ira, Tiago, irmão de Jesus, 
aconselhou: “Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos 
prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira 
do homem não produz a justiça de Deus.” (Tiago 1:19-20). 

 
Mas ninguém é um ser insensível, faz parte da nossa composição 

o sentir, o indignar-se com situações de injustiça e, também, irar-se. O 
próprio Senhor foi tomado por ira contra os cambistas e vendedores de 
animais do Templo (Mateus 21:12-13; Marcos 11:15-18; João 2:13-22), emoção 
nascida no coração do Senhor pelo zelo com a casa de Deus (João 2:17). 

   
Outra vez o Senhor irou-se com os “adoradores” do sábado posto 

que O censuravam porque realizava curas nesse dia. Diz Marcos 3:4-5: 
“Depois Jesus lhes perguntou: ‘O que é permitido fazer no sábado: o bem 
ou o mal, salvar a vida ou matar?’ Mas eles permaneceram em silêncio. 
Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente 
entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: 
‘Estenda a mão’. Ele a estendeu, e ela foi restaurada”.  
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Sobre o tema, encontrei uma parábola da atualidade que 
gostaria de compartilhar, posso? Sigamos ao texto.   

 

OS PREGOS E A PACIÊNCIA   
 
Havia um garotinho que tinha mau gênio. Seu pai lhe deu um 

saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência que 
batesse um prego na cerca dos fundos da casa. 

  
No primeiro dia o garoto havia pregado trinta e sete pregos na 

cerca. Gradativamente, porém, o número foi decrescendo. O garotinho 
descobriu que era mais fácil controlar seu gênio do que pregar pregos na 
cerca.   

 
Finalmente chegou o dia no qual o garoto não perdeu mais o 

controle sobre o seu gênio. Ele contou isso a seu pai, que lhe sugeriu que 
tirasse um prego da cerca cada dia que ele fosse capaz de controlar seu 
gênio. Os dias foram passando até que, finalmente, o garoto pôde contar ao 
seu pai que não havia mais pregos a serem tirados.  

  
O pai pegou o garoto pela mão e o levou até a cerca. Ele disse: - 

Você faz bem, garoto, mas dê uma olhada na cerca. A cerca nunca mais será a 
mesma. Quando você diz coisas irado, elas deixam uma cicatriz como esta. 
Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida, a ferida 
continuará ali. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física.   

 
Amigos são joias raras. Eles fazem você sorrir e o encorajam a 

ter sucesso. Eles sempre ouvem você, têm uma palavra de apoio e sempre 
querem abrir seu coração para você. Mantenha isso em mente antes de se irar 
contra alguém.    

(Desconheço a autoria).   
 
Que possamos guardar estes ensinamentos sobre a ira em nosso 

coração. Que o Senhor Jesus possa ser com você dando-lhe sabedoria para que 
os momentos de ira não se transformem em amargura, gestando o pecado.   
 


