
O cão sem dono

No mesmo dia em que a família 

Costa passou a morar na casa ao 

lado da residência dos Souzas, 

um cão sem dono se mudou para 

a mesma vizinhança e começou a 

criar confusão, revirando as latas 

de lixo e destruindo os canteiros 

dos jardins das duas famílias. Os 

Souzas estavam irritados com os 

novos vizinhos por haverem 

trazido o incômodo para o 

quarteirão, enquanto estes 

achavam imperdoável que os da 

casa ao lado não controlassem o 

próprio cachorro. 



A situação se arrastou por umas 

duas semanas sem que nenhum dos 

dois casais dissesse palavra alguma 

sobre o assunto ao outro, até que a 

senhora Souza, incapaz de continuar 

tolerando aquilo, disse poucas e 

boas à senhora Costa, que, confusa, 

revelou: “Ora, mas pensei que o 

cachorro fosse seu!”

Muitas vezes as coisas que azedam 

as relações são como esse cachorro: 

mal-entendidos ou pequenas 

irritações que ganham dimensões 

desproporcionais sem qualquer uma 

das partes ter cometido algum erro. 

De um modo geral, a solução é 

simplesmente uma melhor 

comunicação, mas para isso, alguém 

tem de tomar a iniciativa, o que nem 

sempre é fácil. 



Onde encontrar a humildade para reconhecer um erro, ou o amor e a graça que 

permitem perdoar e esquecer quando se é prejudicado? Onde adquirir a sabedoria 

capaz de transformar uma situação ruim para todos em uma de ganha-ganha, a força 

para domar nossa natureza teimosa ou a coragem para dar o primeiro passo? Tudo 

isso e qualquer outra coisa que

precisarmos está à nossa 

disposição, a qualquer 

momento, sempre que houver 

necessidade, em quantidade 

ilimitada e sem nenhum custo. 

“Toda boa dádiva e todo dom 

perfeito é lá do alto.” (Tiago 

1:17) “Pedi, e dar-se-vos-

á.”(Mateus 7:7) Como tudo 

que há de melhor na vida, os 

relacionamentos de maior 

êxito começam com o que há 

de mais importante: a 

comunhão entre o nosso 

coração e o do Deus vivo “que 

abundantemente nos dá todas 

as coisas para delas 
gozarmos.” (1 Timóteo 6:17)
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