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Meus queridos amigos, bom dia! Uma esplendorosa terça-feira 
para você e todos os seus. Segundo o Pr. Joaquim Vidal de Ataídes,  

 
“Amar é a maior experiência do homem no curso da sua vida. 
É claro, não estou fazendo referência alguma ao amor livre, 
sensual, imoral; que degrada, degenera e que transforma o 
belo na pior espécie de esgoto urbano. Também não me 
refiro ao amor platônico que se ama de perto como se longe 
estivesse, porque julgam ser o amor impuro por natureza e 
contamina a alma. Somos chamados para amar o pária, o 
proscrito, o excluído social, o anônimo. Quem não ama não 
passou pela vida; e é melhor não viver do que viver e não 
amar. O amor é o bem supremo a ser anelado por homens e 
mulheres, adultos, jovens e crianças. Não podemos entender 
nada na Bíblia e nem em nossa vida, se não for através do 
amor.”   
  
Não há coração de pedra, decepção, rancor e até mesmo ódio 

que não possa ser transformado pelo amor. “O amor é paciente e bondoso. 
Não é invejoso, nem orgulhoso; não é arrogante, nem grosseiro. O amor 
não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço e dificilmente 
suspeita do mal que os outros lhe possam fazer.” (1ª Coríntios 13:4). O 
pequeno relato, que adiante transcrevemos, retiramos do livro “Belas 
Parábolas sobre Amor”, de Alexandre Rangel, da editora Leitura. Segue no 
mesmo contexto, ou seja, o amor transformando mentes e corações. Ei-lo:   

  

VENENO DA MENTE  
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Lili casou-se e foi viver com o marido e a sogra. Em um tempo 

muito curto, Lili descobriu que não ia se dar bem com a sogra. Tinham 
personalidades muito diferentes, e Lili foi se enfurecendo com os hábitos de 
sua sogra. Além disso, ela criticava Lili constantemente. Dia, semanas e meses 
se passaram, e Lili e sua sogra nunca deixaram de discutir e brigar.  

  
Mas o que fazia a situação cada vez piorar, era o fato de Lili ter 

de curvar-se à sogra e obedecer-lhe. A raiva e a infelicidade, dentro de casa, 
estavam causando um estresse imenso para aquele casal. Finalmente, Lili, não 
aguentando mais, decidiu tomar uma atitude transloucada. Foi ver o bom 
amigo de seu pai, o Senhor Huang, que era especialista em ervas. Ela contou-
lhe sobre a situação e pediu-lhe que lhe desse algum veneno para ela dar à 
sogra, para que o problema fosse finalmente resolvido.  

  
O Sr. Huang pensou por algum tempo e disse-lhe: - Lili, eu 

ajudarei você a resolver seu problema, mas você tem de me escutar e 
obedecer a todas as instruções que eu lhe der.  

  
Lili respondeu: - Sim, senhor Huang, a situação está 

insustentável, eu farei tudo o que me pedir que faça.  
  
O senhor Huang entrou no quarto dos fundos e voltou em alguns 

minutos com um pacote de ervas e disse a Lili: - Você não pode usar de uma 
só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria muitas suspeitas. 
Então, eu lhe dou várias ervas, que paulatinamente irão envenenar sua sogra. 
A cada dois dias, prepare alguma carne, de boi ou de galinha, e ponha um 
pouco destas ervas no prato dela. Agora, para ter certeza de que ninguém vai 
suspeitar de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de 
forma muito amigável com ela. Não discuta com ela, obedeça-lhe em tudo e 
trate-a como se uma rainha fosse. Lembre-se, será por pouco tempo.  

  
Lili fiou extremamente contente. Agradeceu ao senhor Huang e 

voltou apressada para casa, para começar o projeto de assassinar a sua sogra. 
Semanas se passaram, meses se passaram, e, a cada dois dias, Lili serviu a 
comida especialmente tratada à sua sogra. Ela, cada vez que fazia isto, 
lembrava do que o senhor Huang lhe tinha dito, sobre evitar suspeitas e 
controlar o seu temperamento; obedecia a sogra e a tratava como se fosse a 
própria mãe. Depois de mais de seis meses a casa inteira tinha mudado. Lili 
tinha controlado tanto o seu temperamento e raramente se aborrecia.  

  
Em todo esse tempo, não tinha tido uma única discussão com a 

sogra, que parecia agora muito mais amável e mais fácil de se lidar. As 
atitudes da sogra com Lili mudaram, e ela começou a amar Lili tanto quanto a 
própria filha. Ela revelava aos amigos e parentes que Lili era a melhor nora 
que alguém poderia ter. Lili e a sogra estavam tratando uma a outra como 
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mãe e filha. O relacionamento do casal mudou completamente, o esposo de 
Lili estava muito fez por ver a harmonia novamente reinar no lar.  

  
Um dia, Lili foi ver o senhor Huang e pediu-lhe a ajuda 

novamente.  
 
Ela disse: 
  
- Querido senhor Huang, por favor me ajude a evitar que o 

veneno mate minha sogra! Ela se transformou em uma mulher adorável, hoje 
eu a amo como a minha própria mãe. Não quero que ela morra, estou 
profundamente arrependida do que fiz.  

  
O senhor Huang sorriu e acenou com a cabeça.  
 
- Lili, não há nada com que se preocupar. Eu nunca lhe dei 

qualquer veneno. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde 
de sua sogra. O único veneno estava em sua mente e na sua atitude para com 
ela, mas tudo isso foi jogado fora a partir do momento que você passou a 
amar a sua sogra. 


