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Revistam-se de mansidão!
                                   (Col 3,12)
______________________________________

Vale: benevolente!
Be mild – not wild!
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Queridos amigos da Palavra,

 nós conhecemos um “clima suave” e também existem „invernos suaves“. Falando de café
tem o „tipo suave“ e a sentenca do juiz tem as „circunstancias suaves“. O juiz que tem simpatia ao
acusado cumpre o seu dever “suavemente”.  Com isso essa palavra pouco usada descreve uma
atitude  humana  que  age  com  bondade,   mansidao,  benevolencia  e  entende  com  simpatia.
Mansidao é uma attitude do coracao que possibilita espaco da vida.
 
 Como é importante essa attitude em um tempo em que os fanáticos determinam as notícias
em muitos setores do mundo e espalham medo e terror! Mas como podemos mesmo nos tornar
homens que nao reagem bravos e duros, mas agem com mansidao?

 No mail de uma jovem eu lí: “Se o meu “ego resmungandor” que eu vejo muitas vezes em
mim fosse numa outra pessoa ao meu arredor, eu jà teria acabado a amizade!” Entao, para ser
suave vale primeiramente achar um balanco interior consigo mesmo. Só atraves do Sim cresce a
forca para poder encontrar o outro numa maneira suave e benévolente. Mas como eu consigo
chegar nesse equilíbrio interno? Como acho um bom balanco em mim para que eu nao caia (como
o artista) da cordabamba da minha vida no abismo da insatisfacao e do resmungar? 

 Para isso precisa-se  diariamente de um intervalo,  em que eu me coloque  diante dos
olhos  de Jesus e deixe-me ser olhado por ele.  Ele me ama e quer me ajudar a viver.  Ele olha
sempre o lado bom em mim para me fazer forte e feliz.  Vamos agir como ele age!  Olhe – por
exemplo em 5-10 minutos pela manha ou a noite –  tudo o que foi bom e conseguimos fazer! Olhe
para seus talentos  e para tudo o que voce consegui fazer. Seja agradecido por isso! E se voce
gostar: Tente um salto de alegria! E em relacao ao que nao foi bom seja misericordioso consigo
memso. Nao fique parado nisso. Planeje muito mais agora (!) o que te faz feliz e deixe crescer a
sua satisfacao interior. Jesus quer que voce seja feliz. O olhar amoroso é “fonte da mansidao”!  

Queridos amigos da Palavra, quando nós conseguirmos dar à nossa alma um espaco para
crescer  e  para  a  satisfacao,  entao  nós  vamos  dar  também para os  outros  o  mesmo espaco  e
compartilharemos com eles mansamente. O nosso lema para o mes de Junho é: 
Vale: benevolente!  -  Be mild – not wild!
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