
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Queridos amigos, um bom dia! Uma ótima quinta-feira para você 

e todos os seus entes familiares. Winston Leonard Spencer Churchill, 
primeiro-ministro do Reino Unido, tinha uma habilidade muito especial: 
mansidão. Por mais extrema que fosse a situação, ele nunca entrava em 
desespero, mas, pelo contrário, a enfrentava com absoluta tranquilidade. 
Costumava sempre repetir: “Tome cuidado para não explodir a ponte que 
você terá que atravessar”.  

  
O pastor Nélio Da Silva, sobre essa virtude de Churchill, 

escreveu uma meditação intitulada “Abandone a ira”. Compartilho:  
  

ABANDONE A IRA  
  
Como todo mundo, você tem dias bastante difíceis. As pessoas 

lhe trazem desapontamentos e problemas, eventos e circunstâncias o afligem, 
projetos atrasam indefinidamente, contas se acumulam, e as demandas e 
pressões parecem nunca chegar ao fim. O salário encolhe e as contas 
explodem. Tudo isso não lhe é mesmo muito familiar?  

  
A sua primeira resposta pode ser a de reagir com ira, pela 

frustração com respeito a colegas de trabalho, membros da família, amigos, 
sócios, ou até mesmo pessoas que lhe são totalmente estranhas. Infelizmente, 
porém, agir sob o impulso da ira só irá lhe trazer pesar, num futuro próximo. 
A dura realidade é que algumas vezes uma porta batida com violência contra 
o rosto de alguém é uma porta que jamais irá se abrir novamente.  
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Momentos de ira não devem necessariamente se transformar em 
erupção vulcânica. Se você puder aprender a controlar a sua ira, você 
também aprenderá a colher os frutos que o equilíbrio é capaz de lhe dar. 
Esperar – em meio ao desapontamento e à ira – poderá lhe trazer incalculáveis 
dividendos em forma de sabedoria e maturidade.  

  
Para meditação, trago o ensino de Salmos 37:7-8:  “Descanse no 

Senhor e aguarde por ele com paciência; não se aborreça com o sucesso 
dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a 
fúria; não se irrite: isso só leva ao mal. ” 
 


