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

você e todos os seus. Você é uma pessoa rancorosa? Ou melhor, você é uma 
pessoa que tem dificuldade em perdoar os outros? No Egito antigo, a punição 
para homicídio era bárbara. O assassino era amarrado ao cadáver de sua 
vítima, testa com testa, boca com boca, braços com braços, tronco com o 
tronco, pernas com pernas. Assim, a medida que o tempo passava, o homicida 
tinha o seu corpo atingindo pela putrefação da sua vítima, pouco a pouco, até 
a morte.  

  
O rancor é algo bem semelhante, pois quanto mais você alimenta 

ódio por aquele que lhe fez algum mal, mais este sentimento vai tomando 
conta do seu ser até levá-lo a morte.  

  
O apóstolo Paulo, para os adeptos do “caminho” (era assim que 

se chamavam os cristãos naquela época), que se encontravam em Éfeso, 
deixou-os a seguinte ordenança: “Antes sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos 
perdoou em Cristo”. (Efésios 4:32)  

  
Nesta linha de entendimento, compartilho o escrito “Batatas”, 

de autoria desconhecida:  
  

BATATAS  
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O professor pediu para que os alunos levassem batatas e uma 

bolsa de plástico para aula. Ele pediu para que separassem uma batata para 
cada pessoa de quem sentiam mágoas, escrevessem os seus nomes nas batatas 
e as colocassem dentro da bolsa plástica.  

  
Apesar da pouca idade daqueles jovens, algumas das bolsas 

ficaram muitos pesadas. A tarefa consistia em, durante uma semana, levar a 
todos os lados a bolsa de batatas.  

  
Naturalmente a condição das batatas foi se deteriorando com o 

tempo.  
  
O incômodo de carregar a bolsa, a cada momento, mostrava-lhes 

o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona, bem como o fato 
de que, ao colocar a atenção na bolsa, para não a esquecer em nenhum lugar, 
os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que seriam mais 
significantes para eles. E o odor? A cada novo dia, exalavam odor 
insuportável.  

  
Esta é uma grande metáfora do preço que se paga, todos os dias, 

para manter, a dor, o rancor, a bronca...  
  
Quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às 

promessas não cumpridas, algumas das vezes dimensionando-as para além do 
que realmente deveriam representar, nossos pensamentos enchem-se de 
mágoa, aumentando o estresse e roubando nossa alegria.  

  
Perdoar e deixar estes sentimentos irem embora é a única forma 

de trazer de volta a paz e a calma.  
  
Joguem fora as suas batatas. 

 


