SÉRIE: UNS AOS OUTROS
Caim, onde está seu irmão? Vemos essa
pergunta no versículo 9 do capítulo 4 de
Gênesis. Após ter assassinado seu irmão
Abel, Caim ouve essa pergunta de Deus, e
responde o seguinte: “Não sei, por um
acaso sou responsável pelo meu irmão?
Você já notou que ao ver algum tipo de
problema nos noticiários, tipo, assaltos,
assassinatos, miséria, etc, muitos de nós
dizemos: “Alguém tem que fazer alguma
coisa!”. Mas quem é esse alguém? Não
poderia ser eu, ou você? Seu vizinho, sua
empregada doméstica, seu funcionário,
algum deles pode estar fazendo parte da
estatística da miséria, do suicida em
potencial, do analfabetismo, da violência
doméstica, de tantas outras estatísticas que
nós vemos no noticiário e continuamos
dizendo que alguém tem que fazer alguma
coisa, mas e nós, o que fazemos? Ao
contrário do que pensava Caim, nós somos
sim responsáveis pelas pessoas com as
quais temos contato. Outro dia ouvi uma
música dos Titãs, chamada epitáfio (que
são frases escritas sobre túmulos) e a letra
me fez pensar na vida, a letra diz “deveria
ter amado mais, deveria ter aceito as
pessoas como elas são, etc, etc, e agora eu
pergunto para mim e para você, nós vamos
esperar pelo nosso epitáfio? Sei que é
chato, mas vou te dizer uma coisa: “Nós
vamos morrer”! O problema não está em
morrer, pois essa certeza é uma das poucas
que temos na vida, mas o problema é o que
vamos deixar, o que vamos fazer até
morrer, como ficarão as pessoas pelas
quais somos responsáveis?

Você já percebeu que o caixão não
tem gavetas? Portanto, não vamos
levar nada quando morrermos, mas
podemos deixar muito, pouco ou nada
para os que ficarem, o que você vai
deixar? Não falo em deixar dinheiro,
patrimônio, mas falo em deixar as
pessoas diferentes, mais felizes, mais
completas, ensina-las a se
relacionarem com Deus e entre si, a
crescerem na graça e no
conhecimento do nosso Senhor. Em
João 10:10, Jesus disse que veio para
que tenhamos vida, e vida em
abundância, o que quer dizer isso?
Veja o que a bíblia diz em Lucas 6:
Dêem aos outros, e Deus dará a
vocês. Ele será generoso, e as
bênçãos que ele lhes dará serão
tantas, que vocês não poderão
segurá-las nas suas mãos. A mesma
medida que vocês usarem para medir
os outros Deus usará para medir
vocês. Não espere pelo seu epitáfio,
seja responsável pelas pessoas com
as quais convive e dê, atenção,
dinheiro, alegria, aquilo que
precisarem e que estiver ao seu
alcance, ensine a se relacionarem
com Deus e com as pessoas, assim
você e todas as pessoas viverão uma
vida abundante conforme é a vontade
de Deus.
Que Deus o capacite.
No amor do Senhor,
Pê-érri Mauricio Grasseschi
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