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Perdoar - Desculpar – Esquecer - Amar
É comum pessoas colocarem-se na posição suposta de
preferencia até mesmo para pedir desculpa ou perdão.
Dei asas a imaginação. Pensei, viajei, fui longe. Concluí
tratar-se de algo mais elevado, além de simples palavras.
Eram conceitos. Adiante mias um pouco e no recolho do meu
travesseiro fui longe.
Era o que procurava. JESUS. Exatamente, Jesus ensinou
a viver em paz, tratar pessoas com carinho educação,
gentileza. Sorrisos complementam o bom viver. Expande à
cordialidade e mesuras.
Voltei ao apóstolo Nazareno, imaginando como foram os
tempos sem televisão, rádio, jornal ou revista. Difícil divulgar
mensagens de ensinamentos independente da complexidade.
Perguntei-me “Como Jesus fazia tão árdua missão sem
recursos?”. Seus seguidores, Lucas (médico) Simão Pedro,
Tiago, Saulo (tecelão) superaram com satisfação.
Fiquei contente. Montei o raciocínio que ficou forte.
Amai-vos uns aos outros.
Quem nunca errou, atire pedra.
Perdoa a teu próximo como a ti mesmo.
Algumas psicografias por Chico Xavier orientado por
Bezerra de Menezes, Emmanuel. Lindos. Permitam-me
lembrar breves transcritos da obra "Chico Xavier Inédito Psicografias Ainda Não Publicadas" - Série Chico Xavier 2010 Masdras Editora):

"... Irmãos muito amados, que a glória das
alturas se derrame sobre todos os Homens de
Boa Vontade, onde quer que se encontrem, nas
atividades do labor divino. Fala-vos o amigo
de todos os instantes, o apagado servo do
nosso Senhor Jesus Cristo, que vem rejubilarPágina 1 de 5
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se convosco pelas alegrias da solidariedade
fraternal. ... Sigamos para frente, apesar das
sombras que invadem os caminhos." (Dr.
Bezerra de Menezes. Texto parcial da
mensagem
psicografada por Francisco
Cândido Xavier no Centro Espírita "Dias da
Cruz", na noite de 19 de maio de 1942 publicada na obra "Chico Xavier Inédito Psicografias Ainda Não Publicadas" - pág. 66
- Série Chico Xavier - 2010 Masdras Editora)
Sinto na mensagem certo pedido de desculpa, quando
expressa apesar das sombras que invadem os caminhos.
Mais adiante, igualmente lindo, Emannuel:

"... Não te percas em perspectivas de processos
do mundo. Esquece a ilusão de que os tribunais
convencionalistas podem estabelecer a
concórdia nos corações. Aliás, meu amigo,
semelhante movimentação judicial, no quadro
de lutas da Terra, nada mais operaria que um
sério agravante em tuas responsabilidades
espirituais. Esquece a fantasia venenosa
daqueles que ainda não despertaram a
consciência para a luz do Evangelho. Ainda
que todos te ofendessem, ainda que todos te
insultassem, aproximar-me-ia de teu coração e
repetiria: Perdoa, meu filho." (Texto parcial da
mensagem
de Emmanuel, recebida por
Francisco Cândido Xavier em Leopoldina MG, em 17 de junho de 1942 - publicada na
obra "Chico Xavier Inédito - Psicografias
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Ainda Não Publicadas" - pág. 74 - Série Chico
Xavier - 2010 Masdras Editora)
Ainda que todos
te ofendessem, ainda que todos te insultassem, aproximarme-ia de teu coração e repetiria: Perdoa, meu filho.
Sem dúvida, Emmanuel exorta o perdão

Maravilhado, com ajuda dos dicionaristas Michaelis e
Aurélio, obtive o melhor da interpretação:

des.cul.par
(des+culpa+ar1) vtd 1 Justificar, atenuar,
perdoar ou eliminar a culpa: Desculpou a
inadvertência do funcionário. vtd e vti 2
Perdoar: Foi difícil desculpar-lhe atitude tão
cruel. vpr 3 Expor as atenuantes da culpa;
pedir desculpas: Desculpou-se pelo atraso e
iniciou a reunião.
des.cul.pa = ... atenuante ou justificativa de
culpa.
per.do.ar
(lat perdonare) vtd, vti e vint 1 Conceder
perdão a: “Dizem que o Getúlio é um homem
frio, sem rancores, perdoou até ao João
Neves.” (INC); ... “Eu saberei conter-me,
perdoando-lhe o mal que me fizer.” 2
Desculpar: “Ela já perdoou você, Eliodora.”
(A) vtd e vti 3 Isentar de pagamento: “O rei
perdoou-lhe dez mil talentos de dívida.” (BDI).
per.dão
(de perdoar) sm 1 Remissão de uma culpa,
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dívida ou pena.
Fiquei contente. Senti-me culto e apto até mesmo a
ensinar. Nossa!! Novamente alcei voos inimagináveis
retomando o tempo passado e fui pertinho de Saulo de Tarso,
Maria Marcos, Simão Pedro …
Espera um pouco!
Quer dizer, a pessoa “erra”, magoa às vezes
intensamente, triscando até a ofensa … coisas do tipo! ...
então basta “chegar junto”, como dizem por aí, pede
DESCULPA. Pronto! Tudo resolvido!.
Outro usaria PERDÃO ... quando a gafe, mancada, rata,
muito feia ou pesada. Lembrará o carpinteiro de Nazaré.
Amai-vos uns aos outros.
Quem nunca errou, atire a pedra.
Perdoa a teu próximo como a ti mesmo, como
gostaria de ser perdoado.
Pronto, tudo certo na mais perfeita ordem. Fácil, fácil.
Será verdade?
Passo mal. Algo está errado. Ofendo, machuco pessoa,
independente do quão próxima. Dou um grande fora! Basta
pedir DESCULPA ou PERDÃO. Acabou. Fácil, fácil.
Retomei o travesseiro, meus sonhos fizeram “ploc” como
bolinha de sabão. Arregalei os olhos e percebi algo errado.
Li outros textos. Alguns mais uma vez. Nos acima
citados identifiquei a palavra Esquece.
Branco, gelado, trêmulo, perdi o sono. Onde mexi.
Esqueci a grafia. Mexer é com “X” ou “CH” tamanho o
espanto naquele crucial instante!
Calmo, lembrei, no popular, respeitosamente O PAI DOS
BURROS. Isso mesmo, o dicionário, viva o amigo silencioso,
viva o Aurélio. Meu querido. Vamos lá.
Procura, A, B, C, … onde está, a aflição tomou os
movimentos mais simples. Prossegui, O, P, Q, R S, ….
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Passou, volta. Até João ou Laura, meus netos encontrariam
mais rápido.
Ufa …. achei!!!
Emmanuel disse:

“... Esquece a fantasia venenosa daqueles que
ainda não despertaram a consciência para a
luz do Evangelho.”
Mas eu quero esquece. Só esquece. Depois analiso o
sentido na frase. Quero apenas ESQUECE.
Encontrei:

Deixar sair da memória; tirar da lembrança.
vtd 3 Não fazer caso de, pôr de lado.
Atônito e tomado de pura emoção combinada a elevada
dose de amor indaguei:
Perdoar ou esquecer ?
Folheando o dicionário como caçador do mato, letra “A”

a.mar
(lat amare) vtd, vint e vpr 1 Ter amor, afeição,
ternura por, querer bem a. vtd 2 Apreciar
muito, estimar, gostar de.
Pronto agora está completo. Meditem a resposta que
permanecerá nas lembranças que julgardes válida:

Há perdão sem AMOR?
É possível esquecer sem AMAR?
Encerro esta participação, com sinceros agradecimentos,
extensivamente à Espiritualidade, conclamando a oração
PAI NOSSO que está no céu ….
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