
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

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

e todos os seus. Você se considera uma pessoa de temperamento explosivo? 
Você sabia que pessoas de “gênio forte” estão mais propensas a perder 
amigos? Quando você “perde a cabeça”, também poderá perder sua dignidade 
e o respeito dos outros que estão à sua volta. A Bíblia, inclusive, nos 
aconselhar a nos afastarmos de pessoas assim, senão vejamos: “Não se 
associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem 
facilmente se ira” (Provérbios 22:24).    

 
Sabe aquela historinha de contar até 10? Ela pode ser útil para 

evitar grandes estragos. Não respondendo de imediato, “dando um tempo”, 
buscando controlar-se é seguir o preceito de Provérbios 16:32: “Melhor é o 
vagaroso em irar-se do que o homem poderoso, e aquele que controla seu 
temperamento, do que aquele que captura uma cidade”.   

 
Em outros momentos, quem sabe o melhor não seria você 

distanciar-se, retirar-se antes de estourar (Provérbios 17:14)? 
  
Sobre o tema, compartilho um escrito do Pr. José de Anchieta 

Xavier Batista: 
   

TEMPERAMENTO EXPLOSIVO  
Pr. José de Anchieta Xavier Batista       
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Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Era uma vez um garoto que tinha um temperamento muito 

explosivo.  Um dia ele recebeu um saco cheio de pregos e uma placa de 
madeira.  O pai disse a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que 
perdesse a paciência com alguém.      

  
No primeiro dia o garoto colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias 

seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar sua raiva, o número de 
pregos martelados por dia foram diminuindo gradativamente. Ele descobriu 
que dava menos trabalho controlar sua raiva do que ter que ir todos os dias 
pregar diversos pregos na placa de madeira...      

 
Finalmente chegou um dia em que o garoto não perdeu a 

paciência em hora alguma. Ele falou com seu pai sobre seu sucesso e sobre 
como estava se sentindo melhor em não explodir com os outros e o pai sugeriu 
que ele retirasse todos os pregos da tábua e que a trouxesse para ele.      

 
O garoto então trouxe a placa de madeira, já sem os pregos, e 

entregou a seu pai. Ele disse, você está de parabéns, meu filho, mas dê uma 
olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua, a tábua nunca mais será 
como antes.   

 
Quando você diz coisas estando com raiva, suas palavras deixam 

marcas como essas. Você pode enfiar uma faca em alguém e depois retirá-la. 
Não importa quantas vezes você peça desculpas, a cicatriz ainda continuará 
lá.    Uma agressão verbal é tão ruim quanto uma agressão física. Amigos são 
como joias raras. Eles te fazem sorrir e te encorajam para alcançar o sucesso. 
Eles te emprestam o ombro, compartilham dos teus momentos de alegria, e 
sempre querem ter seus corações abertos para você. 
 


