Que Eu Procure Mais Compreender
A oração de São Francisco diz,
“Ó Mestre,
fazei que eu
procure mais ...
compreender, que
ser compreendido.”

Não é fácil
compreender os
outros.

Cada pessoa trás consigo um
background diferente, experiências
diferentes, esperanças e sonhos
diferentes.

Você é estúpido?
Pedi um Latte!

Como esta
mulher de
índole ruim,
por exemplo …

Isso pode te levar a fazer julgamentos precipitados.
… ela parece muito
mal agradecida e
rancorosa!

Como cada um
de nós é feito de
forma diferente,
pode ser um
desafio e tanto
entender porque
as pessoas
pensam e agem de
certo jeito.
Mas a
tendência
natural é
achar que os
outros são
como você, ou
esperar que
sejam.

O problema de fazer julgamentos
precipitados é que muitas vezes não
se chega à conclusão certa.
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Mateus 7:1

É fácil achar que algo que uma pessoa fez ou disse foi estúpido, arrogante ou
desamoroso, por não entendermos seus motivos.
Ei … senhorita, quero pedir
desculpa por ter estourado
com você daquele jeito. É
que eu tinha acabado de
receber um telefonema do
meu marido... ele foi mandado
embora do emprego.

É muito mais complexo
tomar tempo para
descobrir os motivos
por trás das ações ou
atitudes das pessoas.

Significa que você tem
que sair do seu mundinho
– a maneira como pensa,
suas experiências, o que
gosta ou não gosta – e se
colocar no lugar de outra
pessoa.
Nossa!

Um ótimo
exemplo disso…

A Bíblia diz para “não julgar”.1 Mas às vezes parece que as pessoas merecem ser julgadas,
porque você nunca faria as coisas que elas fazem. Quando você vê alguém cometer um erro,
provavelmente a última coisa que pensaria seria “Bem, eu também não sou perfeito. ...”
Bem, eu poderia simplesmente dizer “Você
não é perfeito, portanto não julgue os outros”
e terminar aqui este artigo. Mas, apesar de
(tecnicamente) você saber que também não é
perfeito, temos a tendência de esquecer isso
rapidamente quando somos confrontados
com as aparentes imperfeições de outros.

Como é que o
Samuel consegue
ser tão rude?

Look
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Por que
diabos você
está me
olhando?
Aaah …
Desculpe.

E se você fosse
perfeito? Será que
estaria então na
posição de poder
julgar?

Era uma vez um cara perfeito.
Ele nunca pecava – nunca pecou e nunca pecará. Se tem alguém que está na posição de poder julgar é Ele.
É claro que essa pessoa
foi Jesus.

E como é que Ele
lidava com as pessoas
quando erravam feio?
Que exemplo Ele nos
deu para lidarmos com
essas pessoas que
estão aquém de serem
perfeitas?
Vejamos.
Quando Jesus
encontrou a
mulher samaritana
junto ao poço2
, praticamente
todo mundo já a
considerava um
desastre.

Ela já tinha casado cinco vezes, e estava morando com um
homem que nem era seu marido, o que infringia as normas
daquele tempo e, de acordo com a lei, ela “merecia” ser
julgada pelos outros.

Essa mulher,
provavelmente,
era o centro das
fofocas da cidade.

Talvez as pessoas cochichassem
umas para as outras quando ela
passava e lançassem olhares furtivos.

Quando olhavam para ela,
só viam os rótulos que
haviam colocado nela.

Em vez de tentarem conhecêla e compreendê-la, as
pessoas a evitavam.

Talvez por isso ela estava tirando
água do poço no calor do meiodia, quando mais ninguém o faria,
achando que poderia pegar água
em paz.
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João 4:4-42

Quando Jesus apareceu na cidade, Ele não a julgou com
base na sua aparência ou história.

Dê-me de beber.3

Como é que você, sendo
Judeu, me pede de beber,
sendo eu uma mulher
samaritana?

Ele tomou tempo
para dar uma boa
olhada nela.

Viu mais do que uma mulher com
um passado questionável.

…Disseste bem, não
tenho marido …

Senhor,
vejo que és
profeta.

Ele sabia que ela tinha mais do que isso, e
escolheu ver além dos seus erros.

Jesus sentouse com a mulher
e escutou suas
perguntas, dúvidas,
apreensões.

Nossos pais adoraram
neste monte; e vocês dizem
que é em Jerusalém que
devemos adorar.

Mulher, crê que a
hora vem em que
nem neste monte
nem em Jerusalém
adorareis o Pai.

Tomou tempo para
lhe responder.

Todos os diálogos das páginas 4-5
foram tirados de João 4:10-42
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Viu tudo que ela era e tudo que podia vir a ser.
Mas a hora vem, e agora
é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão
o Pai em espírito e em
verdade: por que o Pai
procura a tais que assim
O adorem.

Obviamente, Jesus a
entendeu o suficiente
para alcançá-la no seu
nível, uma vez que ela
correu para a cidade
para falar dEle para todo
o mundo.

Não tinha nem um dia que
ela conhecia Jesus, mas
confiou nEle o suficiente para
apontá-lO como o Salvador.

Vinde, venham ver um
homem que me disse
tudo quanto tenho
feito: Porventura não
é este o Cristo?

Como Jesus a entendeu
de verdade, teve a
oportunidade de chegar
não só a ela, mas a
muitos outros naquela
cidade samaritana.

Já não é pelo teu dito que nós
cremos. Porque nós mesmos
O temos ouvido e sabemos que
é verdadeiramente o Cristo, o
salvador do mundo.

Romanos 14:13 diz:

“Deixemos de julgar uns aos outros.”4

Você nunca vai entender os outros enquanto os rotular e julgar.
O Samuel está
tão rude nos
últimos dias …

É, ele
simplesmente
não se importa.

Precisa abrir mão
dos rótulos antes de
conseguir ver o que está
por baixo.

O que
você acha,
Maria?

Umm …

Tirou notas
ainda mais
baixas.

Se tomar tempo para
entender alguém, verá
que é muito mais difícil
julgar a pessoa.

Foi interessante você
ter perguntado, Maria.
Seus pais estão se
separando …

Se tomar
tempo para
escutar e
conhecer
melhor a vida
de alguém,
de repente
as coisas
que faz e diz
começarão a
fazer muito
mais sentido.

Não sei ao
certo. Talvez
ele …
E é então que
você poderá
realmente
conhecer e
amar essa
pessoa.

Muito obrigado
mesmo, Maria.
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