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Perdoe! Não sete vezes; mas 

até setenta sete vezes!  
                          (comp. Mt 18,21)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Comece de novo! 

Start again! 
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     Queridos amigos da Palavra, 

 

  o termometro já havia passado dos 40° C. Em uma pequena e internacional banda estava 

sendo preparada a música para o concerto final. A competencia musical das pessoas era muito 

diferente, no que se referia a arrumacao e pontualidade também foram muito diferentemente 

vivídos. Para o muito empenhado direitor da banda isso foi um grande desafío. A noite ele 

contou: „Em um momento desse dia eu fui tao acabado e também desapontado que as minhas 

lágrimas chegaram. O dia inteiro eu viví o meu lema „comece de novo“. Uma música ainda nao 

havia sido treinada o suficiente. – Comece de novo! Um integrante da banda chegou muito tarde 

para o ensaio. E nós já havíamos treinado a primeira música. – Comece de novo! E agora que eu 

sinto que dei tudo de mim e nao sei se a apresentacao vai ter sucesso? – Comece  de novo! 

 

   Para nao me morder de decepcoes e condenacoes, em lesoes ou de mál conduta dos 

outros, isto nao é facil. Isso é esporte de alto rendimento para a alma. Como pode ter sido para 

Pedro? Como um sujeito rude, ele trabalhou em equipe com seu irmão Andreas, com Jacobus e 

Joao. Os dois últimos foram apelidados – filhos do trovao” eles foram chamados. Como pode ter 

sido ao trabalhar nos barcos no Mar da Galiléia, todos podem fantasiar em sua imaginação. 

Algumas palavras duras e dolorosas terão sido faladas. A certa altura, Pedro parecia estar farto 

e então perguntou a Jesus: “Quantas vezes tenho de perdoar a meu irmão? Sete vezes?” Isso já 

seria muito! E então ele ouvia a resposta de Jesus: “Não sete vezes, mas setenta e sete vezes!” 

Então: o perdão é uma “história sem fim” com Jesus! Sua regra é: nunca pare de perdoar! - Don’t 

stop forgiving! 

  

  Quem vive assim, de novo a cada dia, é verdadeiro mensageiro da paz. Ele sempre dá 

uma chance à paz! Tenhamos a coragem de nunca parar de recomeçar: comece de novo! 
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