
 

ATITUDE 
 

 

“Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. 

Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal; mas, se qualquer te bater na 

face direita, oferece-lhe também a outra; E, ao que quiser pleitear contigo, 

e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa; E, se qualquer te obrigar a 

andar uma milha, vai com ele duas” (Mt. 5: 38 a 41). São palavras de Jesus, 

difíceis de cumprir e duras de ouvir. Contudo, são palavras de pura 

sabedoria cristã, que fazem diferença se observadas. 
 

A primeira impressão que se tem é que quem consegue 

cumprir estes dizeres, quem age deste modo, é fraco e tolo. Jesus, porém, 

sem dúvida agiu assim. Em todo o episódio que culminou em Sua 

crucificação, Jesus esteve em silêncio, quieto, não reagiu. Se houvesse, 

porventura, reação da parte Dele, decerto Ele e seus feitos seriam igualados 

a quaisquer outras personalidades da história que tiveram desempenhos 

semelhantes (ou heroicos). Mas Jesus é único, não há outro igual, nem está 

Ele sujeito a qualquer tipo de comparação. Jesus agiu em conformidade 

com Suas próprias palavras, cumprindo seu mister.  
 

Jesus Cristo, aos olhos de muitos daquela época, passou 

por fraco e tolo. Hoje sabemos que se assim não fosse, isto é, se Ele tivesse 

reagido, toda a obra de Deus estaria desfeita tal como a conhecemos. 

Poderes e condições para isso, para reagir, Jesus tinha de sobra. Também 

tinha livre arbítrio, vontade própria e todos os anjos do céu a seu dispor, 

mas optou por obedecer ao Pai. Além disso, Sua grandiosa força foi 

justamente Sua pseudofraqueza, que culminou por revolucionar todo 

destino da Humanidade. Assim, veja e reflita que se Jesus tivesse sido 

“forte” pelos padrões do mundo, o que seria de nós hoje em dia?  
 

Graças a Deus por Cristo Jesus e sua obediência. “Por 

isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas 

perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco 

então sou forte” (II Co. 12: 10). Não é fácil, mas logo se nota como é 

produtivo o proceder desse modo. Todo crente em Jesus tem uma 



 

experiência real da existência e da presença de Deus, e sofre por quem 

ainda não teve essa proximidade e consciência. Se reagirmos todas as 

vezes que sofrermos algum agravo (afinal crente não é “bobo”), podemos 

estar perdendo uma boa chance de apresentar Cristo a alguém. E o 

resultado prático dessa chance geralmente não é imediato, demanda tempo, 

por isso ficamos com a sensação de que somos fracos e tolos. Daí a grande 

dificuldade. 
 

Contudo, se tivermos autocontrole e presença de espírito, 

cada vez que isso acontecer nós teremos uma possível e concreta 

oportunidade nas mãos de apresentar Jesus a alguém. Isso sem falar no 

caráter de Cristo em nós que com certeza se desenvolveu, o que já é por si 

só uma vitória pessoal. O domínio da raiva que a afronta provoca deve 

prevalecer, até porque “... a ira do homem não opera a justiça de Deus” 

(Tg. 1: 20). E note-se que sempre encontraremos pela vida alguém disposto 

a “testar” a nossa paciência, não é verdade?    
 

Além disso, devemos ter clara e consolidada percepção 

da nossa posição em relação a Jesus Cristo, a Deus Pai e às pessoas, 

ignorando desfavoráveis e inoportunas opiniões alheias. Nosso 

compromisso é com Deus e é individual, não devendo depender de fatores 

externos. É certo que não podemos mudar o mundo todo só com a nossa 

vontade, mas certamente podemos fazer alguma diferença nele, tendo 

atitudes positivas que vão ao encontro da vontade do Pai. Despreocupados, 

façamos a nossa parte com o empenho que Deus espera de nós.  
 

Então, agindo assim, passemos a confiar plenamente em 

Deus (e na Sua justiça), que diz: “Se alguém leva em cativeiro, em 

cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja 

morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos” (Ap. 13: 10). A recompensa 

de todos sempre é separada na medida certa, de modo que a afronta que 

não virar bênção será devidamente observada por Deus. Isso significa que 

mais cedo ou mais tarde o Senhor fará Sua justiça, aqui ou depois (não 

importa), mas fará de qualquer modo e ninguém ficará sem paga. “Porque 

todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um 



 

receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal” (II 

Co. 5: 10). 
 

Assim, é certo que ao longo da vida nos encontraremos 

em muitas situações desse tipo. Pessoas atravessarão nossos caminhos com 

atitudes nada recomendáveis. Assimilar a afronta sendo manso e humilde 

não é e não será jamais motivo de vergonha ou sinal de fraqueza, mas 

estratégia de Cristo em nós contra o mal. “Porque não temos que lutar 

contra a carne ou sangue, mas, sim, contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes 

espirituais da maldade, nos lugares celestiais” (Ef. 6: 12).  
 

Que Deus Pai abra o nosso entendimento, nos 

abençoando com esta capacidade de ignorar o que antes nos atingia, nos 

despojando de nosso orgulho ou qualquer outro sentimento que nos impeça 

de eventualmente abençoar alguém. Que haja atitude por parte de cada um 

de nós, que permita ao Senhor derramar tais bênçãos em nossas vidas. Que 

a nossa aparente fraqueza seja na realidade a nossa mais poderosa arma. 

Amém e amém. 
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