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Você já ouviu falar da cultura do can-
celamento? Este é um assunto bastante 
comum nas redes sociais, inclusive en-
tre jovens e adolescentes. Mesmo que 
você não saiba exatamente o que isso 
significa, talvez saiba de alguém que 
tenha sido “cancelado” nas redes so-
ciais. Trata-se de estimular o boicote a 
determinada pessoa devido a uma ati-
tude que ela tomou ou a algo que disse, 
inclusive atacando a sua reputação e in-
fluenciando outros a fazerem o mesmo. 
Esse comportamento, porém, não se 
limita ao mundo conectado.

Para o neurocientista Fabiano de 
Abreu, “O que hoje chamamos de can-
celamento nada mais é do que a desis-
tência do outro. Ou seja, quando há um 
sentimento triste em relação a alguém, 
que gera uma falta de perspectiva de 
que este alguém mude de conduta”. O 
cancelamento, portanto, leva ao afas-
tamento do outro quando suas ações  
geram desconforto entre seus cancela-
dores.  A pessoa é simplesmente retira-
da de convívio.
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Dessa forma, é possível perceber 
a grande problemática que se instala 
quando falamos dessa nova cultura em 
comparação com a cultura do Reino 
de Deus, que se espalha sob um olhar 
de compaixão, misericórdia e doação 
pessoal. A cultura do cancelamento ga-
nha força no egoísmo, quando alguém 
não aceita a opinião ou a atitude alheia 
basta simplesmente “cancelá-la”, não 
importando o grau de relacionamento: 
pai, mãe, cônjuge ou amigos; qualquer 
um pode ser cancelado. O Reino de Je-
sus Cristo, por outro lado, baseia-se no 
amor altruísta.

As bases do Evangelho não podem 
ser alteradas pela cultura; pelo con-
trário, o Evangelho deve instalar Sua 
cultura onde for pregado: a cultura do 
Reino. Jesus Cristo foi o precursor da 
disseminação dessa nova e revolucio-
nária visão. Dar a outra face a quem nos 
bate; oferecer a própria capa para quem 
não tem nenhuma; orar pelos inimigos; 
amar os que nos odeiam. O Reino tem 
uma cultura completamente diferen-

Amor e perdão 
sem limites!
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te das muitas culturas que existem no 
mundo, porque nos propõe refletir so-
bre o quanto todos somos iguais.

Deus mandou que Oseias se casasse 
com uma prostituta adúltera, que o en-
vergonharia. Deus assim ensinou uma 
grande lição não apenas ao profeta, 
mas também a todo o Israel: Seu amor 
é completamente incondicional! Pro-
vavelmente, muitos não aguentariam 
passar pelo que o profeta Oseias pas-
sou. Seria mais fácil “cancelar” Gômer 
por toda a sua traição. Mas Deus usou o 
relacionamento de Oseias e Gômer para 
mostrar que a compaixão é um dos des-
dobramentos do amor. Deus é amor, 
misericórdia e graça.

Precisamos aprender com Jesus a ter 
bondade, paciência e, acima de tudo, 
compaixão. Aquela situação desgastan-
te ensinou Oseias sobre a desobediên-
cia e a infidelidade do povo de Israel, 
retratado em Gômer. Assim como o 
profeta não desistiu de sua esposa pe-
cadora, Deus também não desiste de 
Seu povo.

A cultura do Reino de Deus não “can-
cela” ninguém, por assim dizer. É che-
gado o tempo de a igreja demonstrar 
o seu amor incondicional pelas almas. 
O ego humano precisa submeter-se a 
Deus para que se levantem os que, como 
Oseias, estendam a mão para os pecado-
res quantas vezes forem necessárias!
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