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Meus queridos 
amigos, bom dia! Uma magnífica 
semana para você e todos os 
seus. Raiva, fúria, ódio, 
malquerença, ira, cólera, 
animosidade e aversão. 
Alguma vez você já teve o 
seu coração tomado por 
tais sentimentos? 
Certamente que sim, não é 
mesmo? Não somos 
amorfos, não somos de 
pedra, temos um coração 
que pulsa e que, aqui e 
acolá, nos indignamos, nos 
iramos.  

  
Mas, 

convenhamos, há um limite para 
tudo. Essa ira não pode fazer morada, não podemos permitir que a ira passe a 
dominar o nosso espírito (Eclesiastes 7:9) e, segundo o salmista, a fúria só 
leva ao mal (Salmos 37:8).  

  
A historinha, que vou compartilhar hoje, intitulada de “O 

caminhão novo de seu Mário”, tem muito a nos ensinar de como a fúria pode 
levar a consequências irremediáveis. Vamos ao texto?  

  

O CAMINHÃO NOVO DE SEU MÁRIO  

  
Num belo dia de sol, seu Mário, um velho caminhoneiro, chega 

em casa todo orgulhoso e chama a sua esposa para ver o lindo caminhão que 
comprara depois de longos e árduos 20 anos de trabalho. Era o primeiro, 
novinho, que conseguia comprar depois de tantos anos de sufoco e estrada. A 
partir daquele dia, finalmente seria seu próprio patrão.  

  
Ao chegar à porta de casa, encontra seu filhinho de seis anos, 

martelando alegremente a lataria do reluzente caminhão. Irado e aos berros 
pergunta o que o filho estava fazendo e, sem hesitar, completamente fora de 
si, martela impiedosamente as mãos do garoto, que se põe a chorar 
desesperadamente sem entender o que estava acontecendo.  

  
A mulher do caminhoneiro corre em socorro do filho, mas pouco 

pôde fazer. Chorando junto ao filho, consegue trazer o marido à realidade e 
juntos levam o garoto ao hospital para cuidar dos ferimentos provocados. 
Passadas várias horas de cirurgia, o médico desconsolado e bastante abatido, 
chama os pais e informa que as dilacerações foram de tão grande extensão, 
que todos os dedos da criança tiveram que ser amputados. Porém, o menino 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqibbtp6zTAhUMlZAKHVFND2UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpmgee.blogspot.com%2F2013%2F02%2Factros-2655-v8-o-novo-caminhao-da.html&psig=AFQjCNE4X7q9mEgQYk230xsG3q24tCDbPg&ust=1492546692957889


 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

era forte e resistia bem ao ato cirúrgico, devendo os pais aguardá-lo no 
quarto.  

  
Ao acordar, o menino ainda sonolento esboçou um sorriso e disse 

ao pai: “Papai, me desculpe. Eu só queria consertar seu caminhão, como você 
me ensinou outro dia. Não fique bravo comigo.”  

  
O pai, enternecido e profundamente arrependido, deu um forte 

abraço no filho e disse que aquilo não tinha mais importância. Não estava 
bravo e sim arrependido de ter sido tão duro com ele e que a lataria do 
caminhão não tinha estragado. Então o garoto com os olhos radiantes 
perguntou: “Quer dizer que não está mais bravo comigo?” É claro que não – 
respondeu o pai. Ao que o menino pergunta: “Se estou perdoado papai, 
quando meus dedinhos vão nascer de novo?”  

  
Nos momentos de raiva cega, machucamos as pessoas que mais 

amamos, e muitas vezes não podemos “sarar” a ferida que deixamos. Nos 
momentos de raiva, tente parar e pensar em suas atitudes, a fim de evitar 
que os danos sejam irreversíveis. Não há nada pior que o arrependimento e a 
culpa. 
 


