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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus. Moderação, segundo o Houaiss é prudência, temperança, 
permanecer na exata medida, comedimento, afastamento de todo e qualquer 
excesso.  

  
Segundo a Bíblia, até nos elogios temos que ser moderados, pois 

“comer mel em demasia não é bom; usa de moderação nas palavras 
elogiosas” (Romanos 12:3).  

  
Em Gálatas, o apóstolo Paulo relacionou os frutos do espírito 

como sendo “o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.” 
(Gálatas 5:22-24).  

  
Como se vê, a mansidão e o domínio próprio são relacionados, 

sendo necessário, para nós cristãos a prática de um exercício que ele 
denomina de “crucificação da carne”. Segundo Paulo, naturalmente a carne 
milita contra o espírito.  

  
Assim, quando somos tomados por sentimentos, tal como a ira, 

se não houver esse exercício de mortificação da carne, certamente a 
mansidão e o domínio próprio não acompanharão as nossas ações, tanto no 
falar como no proceder, e acabaremos ferindo até mesmo aquele a quem 
amamos. Tais feridas, produzidas desmedidamente por nós, algumas das vezes 
são muito doloridas e demoram a cicatrizar.  

  
Encontrei um escrito que procura responder ao seguinte 

questionamento:   
  

POR QUE AS PESSOAS GRITAM QUANDO ESTÃO 
ABORRECIDAS?   
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A resposta foi dada por Mahatma Gandhi, líder indiano.  
  
Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus 

discípulos: - Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas?  
  
- Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles.  
  
- Mas, por que gritar quando a outra pessoa está bem ali, do seu 

lado? – questionou novamente o pensador.  
  
- Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça – 

retrucou outro discípulo.  
  
E o mestre voltou a perguntar:  
  
- Então não é possível falar-lhe em voz baixa?  
  
Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o 

pensador.  
  
Então ele esclareceu:  
  
- Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está 

aborrecida? O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus 
corações se afastam muito. Para cobrir esta distância precisam gritar para 
poderem escutar-se mutuamente. Quando mais aborrecida estiverem, mais 
forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por 
outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não 
gritam. Falam suavemente.  

  
E por que? Porque seus corações estão muito próximos. A 

distância entre eles é pequena. Às veze estão tão próximos seus corações, que 
nem precisam falar, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não 
necessitam sequer sussurrar, apenas se olham, e basta.  

  
Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas 

pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador conclui, dizendo:  
  
- Quando você discutirem, não deixem que seus corações se 

afastem, não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará o dia em 
que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta.  

  
Conclusão:  
  
Que nesse novo dia possamos guardar esses ensinamentos em 

nossos corações, sabendo que “Se vivemos pelo Espírito, andemos também 
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pelo Espírito.” (Gálatas 5:25). Tenhamos o máximo cuidado para em tudo 
agir com moderação e domínio próprio, como convém aos que se dizem 
seguidores do Senhor Jesus Cristo. 
 


