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Queridos amigos, bom dia! Uma 
ótima terça-feira para você e todos os seus. 
Em tempos de Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Google+, MySpace, Badoo, 
Likedin, que “agregam” milhões de usuários 
espalhados por todo o mundo, os 
relacionamentos estão cada vez mais 
descartáveis.  

  
Uma palavra 

maldita, uma expressão 
mal utilizada, a 
insatisfação por um 
comportamento não 
muito adequado, por 
menores que 
sejam, já são 
suficientes para o 
rompimento da “amizade virtual” (e 
presencial) com direito a revanche, de forma direta ou indireta, através do 
status da rede social.  

  
Irar-se é um comportamento natural e comum a cada um de nós, 

não somos seres amorfos, mas sujeitos à alteração de humor, notadamente 
quando as situações que nos envolvem de uma certa forma justificam a 
reação. Permanecer irado, deixando que o rancor passe a habitar o nosso 
coração indefinidamente é algo extremamente maléfico. Sabiamente, o 
apóstolo Paulo ao se dirigir à igreja de Éfeso assim recomendou: "Quando 
vocês ficarem irados, não pequem". Apaziguem a sua ira antes que o sol se 
ponha. ” (Efésios 4:26).  

  
Podemos nos irar? Certamente, a própria passagem bíblica se 

reporta a essa condição. E qual o limite temporal dessa ira? Até o pôr do sol. 
Observemos que o povo judeu, seguidores do calendário lunar, 
tradicionalmente consideram o marco da passagem de um dia para o outro o 
ocaso. Assim a nossa ira, ou raiva, como mais coloquialmente é conhecida, 
não deve ultrapassar a barreira de um dia.  

  
Alexandre Rangel, no seu livro “As mais belas parábolas de todos 

os tempos”, da editora Leitura, nos brinda com uma parábola intitulada 
“Deixe a raiva secar”, que ilustra bem a questão da ira. Compartilho:  

  

DEIXE A RAIVA SECAR  
  
Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um joguinho 

de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua 
amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia, porque 
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ia sair com sua mãe naquela manhã. Júlia, então, pediu à coleguinha que lhe 
emprestasse o seu conjuntinho de chá para que ela pudesse brincar sozinha na 
garagem do prédio. Maria não queria emprestar, mas, com a insistência da 
amiga, resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar o seu ciúme por 
aquele brinquedo tão especial.  

  
Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu 

conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e bandejinha 
estava toda quebrada.  

  
Chorando e muito nervosa, Mariana desabafou:  
  
- Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei-lhe o 

meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda o deixou jogado no chão.  
  
Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir ao 

apartamento de Júlia, pedir-lhe explicações. Mas a mamãe, com muito 
carinho, ponderou:  

  
- Filhinha, lembra-se daquele dia quando você saiu com seu 

vestido novo branquinho e um carro, passando, jogou lama em sua roupa? Ao 
chegar em casa você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó 
não deixou. Você se lembra do que a vovó disse?  

  
- Ela disse que era para eu deixar o barro secar primeiro. Depois 

ficava muito mais fácil limpar.  
  
- Pois é, minha filha! Com a raiva é a mesma coisa. Deixe a raiva 

secar primeiro. Depois fica muito mais fácil resolver tudo.  
  
Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir ver televisão 

na sala.  
  
Logo depois alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem 

graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer 
pergunta, ela foi falando?  

  
- Mariana, sabe aquele menino da outra rua que fica correndo 

atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo, e eu não deixei. Aí ele 
ficou bravo e estragou de propósito o brinquedo que você havia me 
emprestado. Quando eu contei para mamãe, ela ficou muito preocupada e foi 
correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não 
fique com raiva de mim. Não foi minha culpa.  

  
- Não tem problema, disse Mariana, minha raiva já secou. E, 

tomando a sua coleguinha pela mão, levou-a para o quarto para contar a 
história do vestido novo que havia sujado de barro. 
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