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O perdão é uma forma linda de crescimento. A 
palavra do Senhor muito nos ensina acerca do per-
dão. Efésios 4.32 diz o seguinte: “Sejam bondosos 
e compassivos uns para com os outros, perdoan-
do-se mutuamente, assim como Deus os perdoou 
em Cristo.” Nós não merecíamos perdão, mas 
Cristo nos perdoou, e por isso, devemos também 
perdoar. Quando perdoamos, construímos pontes, 
quebramos correntes, deixamos de lado fardos 
pesados e somos libertos.

Haviam dois irmãos que desde pequenos, apren-
deram com os pais a serem muito unidos. Assim 
que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas 
separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos 
trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro e, 
por serem tão unidos, tudo ia muito bem... Porém, 
um dia a situação mudou. O irmão mais velho ficou 
furioso com o irmão mais novo por causa de um 
erro na contabilidade que os fez tomar prejuízo. 
Então, houve uma briga muito feia entre eles! Os 
dois discutiram e aquela pequena falha se transfor-
mou numa troca de ofensas, seguida por semanas 
de total silêncio entre eles. Em uma manhã, um 
homem simples bateu à porta do irmão mais velho 
procurando por emprego. O homem disse ser 
muito habilidoso com a carpintaria e perguntou a o 
filho mais velho se havia algo que pudesse fazer. O 
filho mais velho pensou, e disse ao carpinteiro: 

- Você está vendo aquela fazenda do outro lado 
do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tive-
mos uma briga e eu não aguento mais olhar para 
ele quando saio em minha varanda. Construa uma 
cerca bem alta de modo que impeça que eu o veja. 
O carpinteiro então, pediu martelo, madeira e pre-
gos para começar o trabalho. O irmão mais velho 
entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi 
resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, 
o homem ficou ali cortando e medindo madeira o 
dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendei-
ro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao 

invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia 
construído uma pequena ponte muito lin-

da, ligando as duas margens do riacho. 

O irmão mais velho ficou irado e começou a brigar 
com o carpinteiro. Porém, ao olhar novamente 
para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de 
braços abertos ao seu encontro:

- Glória a Deus! Eu sabia que você não era uma 
pessoa ruim! Quero que você saiba que você é 
mais que um irmão pra mim, você é meu melhor 
amigo e eu estava com muita saudades! Você 
mandou construir essa ponte, mesmo depois dos 
erros que cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo 
irmão!

Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as 
mágoas e foi ao encontro dele. Eles se abraçaram 
e choraram muito em cima daquela ponte... Ao ver 
aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou 
as costas e, foi embora.

Perdoar é como cultivar flores em nosso co-
ração, quanto mais guardamos, culpa remorsos, 
tristezas e outros sentimentos ruins estamos cons-
truindo cercas ao invés de pontes. Cultivemos no 
coração as flores do perdão, do amor, da compre-
ensão…para que sejamos livres da falta de perdão. 
“Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos 
transportou para o Reino do seu Filho amado, em 
quem temos a redenção, a saber, o perdão dos 
pecados”, Cl 1.13-14.

Fontes Consultadas: Youtube.com – Reflexão 
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