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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quinta-feira para 

você e todos os seus. Você sabe quais são os frutos do Espírito Santo? Eles se 
encontram na carta de Paulo aos Gálatas, e são: “amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.” 
(Gálatas 5:22).  

  
Vamos destacar, para o dia de hoje, a “longanimidade”. O que é 

ser longânimo? Se nos socorrermos do dicionário, a definição encontrada será 
de uma pessoa extremamente paciente. No entanto, a longanimidade é um 
dos atributos do Senhor, ou seja, como encontramos em 2ª Pedro 3:9, Ele “é 
longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca.” Em sendo 
assim, a longanimidade, para Deus, carrega em si duas qualidades: extrema 
paciência e misericórdia. Ele não é só um Deus paciente, mas também almeja 
que seus filhos se arrependam e se voltem para Ele.  

  
Assim, quando formos exercer esse fruto do espírito, a 

longanimidade, devemos fazê-lo em sua plenitude, ou seja, agindo com 
extrema paciência e, com misericórdia, almejando que o nosso próximo venha 
a ser alcançado pelo Senhor. Assim não agimos quando, diante de uma 
pequena contrariedade, reagimos, na maioria das vezes, 
desproporcionalmente, sem qualquer misericórdia e compaixão.  
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Encontrei no livro “As mais belas parábolas de todos os 
tempos”, de Alexandre Rangel, editado pela Leitura, um exemplo de como 
exercer com sabedoria a longanimidade. Segue adiante: 

  

O HOMEM QUE NÃO SE IRRITAVA  
  
Em uma cidade interiorana havia um homem que não se irritava 

e não discutia com ninguém. Sempre encontrava saída cordial, não feria 
ninguém, nem se aborrecia com as pessoas. Morava em uma modesta pensão, 
onde era profundamente admirado e querido.  

  
Para testá-lo, um dia seus companheiros combinaram levá-lo à 

irritação e à discussão numa determinada noite em que o levariam a um 
jantar. Trataram de todos os detalhes com a garçonete que seria a 
responsável por atender à mesa reservada para a ocasião.  

  
Assim que iniciou o jantar, como entrada foi servida uma 

saborosa sopa, da qual aquele homem gostava muito. A garçonete chegou 
próximo a ele, pela esquerda, e ele, prontamente, levou seu prato para 
aquele lado, a fim de facilitar a tarefa de servir. Mas ela serviu todos os 
demais e, quando chegou a vez dele, foi para outra mesa. Ele esperou 
calmamente, e em silêncio, que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra 
vez, agora pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez seu prato 
na direção da jovem, que novamente se distanciou, ignorando-o.  

  
Após servir todos os demais, passou rente a ele, acintosamente, 

com a sopeira fumegante, exalando saboroso aroma, como quem havia 
concluído a tarefa, e retornou à cozinha. Naquele momento, não se ouvia 
qualquer ruído. Todos o observavam discretamente, para ver a reação dele.  

  
Educadamente, ele chamou a garçonete, que se voltou, fingindo 

impaciência, e lhe disse: - O que o senhor deseja?  
  
Ele respondeu, naturalmente: - A senhora não me serviu a sopa.  
  
Novamente, ela retrucou, para provocá-lo, desmentindo-o: - 

Servi, sim senhor!  
  
Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo e ficou 

pensativo por alguns segundos.  
  
Todos pensaram que ele iria brigar. Suspense e silêncio total. 

Mas o homem surpreendeu a todos, ponderando tranquilamente: - A senhora 
serviu sim, mas eu aceito um pouco mais!  
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Os amigos, frustrados por não conseguirem fazê-lo discutir e se 
irritar com a moça, terminaram o jantar convencidos de que nada mais faria 
com que aquele homem perdesse a compostura. 


