


Meu amor, 
eu te perdoo!

Meu amor, eu te perdoo FONTE.indd   1 29/12/2014   10:00:28



1

CAPíTULO 1 

Você já foi ferido?

Você já foi ferido em seu relacionamento conjugal? Assim como 
a maioria dos casais, os Thompsons já foram. Jan e Zach estavam 
ótimos, exteriormente. Treze anos de casados, bons empregos, 
um casal de filhos, posições de liderança na igreja, uma casa 
em um local privilegiado, uma lancha – eles têm tudo. Mas, a 
portas fechadas, existe um conflito, especialmente envolvendo 
a mãe de Zach. Desde que o pai de Zach morreu, a mãe tenta 
governar a vida dele. Para desgosto de Jan, o esposo faz tudo o 
que a mãe quer, o que está sufocando a vida de Jan. Ela chama isso 
de controle e manipulação doentios. Ele chama isso de respeitar 
a mãe. Jan pergunta-se secretamente até quando suportará ser a 
“outra mulher” na vida do marido.

A discussão corrente entre Jan e Zach permanece sem solução. 
Há um impasse sobre esse assunto. Embora estejam em lados 
opostos desse muro de defesa, são duas pessoas apaixonadas, que 
anseiam por entendimento, atenção e valorização recíprocos. 
os dois têm grande necessidade de apoio, mas, em vez de 
ambos demonstrarem seu lado gentil, ficam desconfiados, com 
o coração endurecido. 

Palavras raivosas, defensivas e críticas ergueram uma verdadeira 
montanha entre eles. Expressões como “desculpe-me”, “eu perdoo 
você” desapareceram do seu vocabulário. Nenhum deles está 
satisfeito com o que está acontecendo, mas, quando se sentem 
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feridos, tudo o que sabem fazer é retaliar, ferindo-se ainda mais. 
Se não encontrarem ajuda logo, os Thompsons terão seus nomes 
correndo de boca em boca, associados à palavra divórcio.

Você já foi ferido em seu relacionamento conjugal? Gideon já. 
Era a noite mais importante de sua carreira, o banquete anual de 
premiação da empresa. o trabalho duro de Gideon, finalmente, 
dera resultado, e ele fora reconhecido como o funcionário do ano. 
Foi o astro do banquete. Além da aclamação e dos aplausos, veio 
um bônus de mil dólares. Foi uma noite inesquecível – exceto 
por uma grande desilusão: Keisha não foi ao banquete com ele.

Três horas antes de sair para o banquete, aquela que era sua 
esposa, havia seis anos, anunciou que ia passar a noite com a 
irmã. A declaração foi um golpe para Gideon, pois ele supunha 
que Keisha estivesse tão animada com a premiação quanto ele. 
“é o seu mundo, amor”, disse ela. “Não conheço aquelas pessoas. 
Então, a noite seria muito tediosa para mim. Vá você e aproveite”. 
Enquanto dirigia de volta das festividades, Gideon perguntou a si 
mesmo se não tinha errado ao casar-se com a Keisha. Não sabendo 
como se comunicar com a esposa, ele sente vontade de afastar-se 
dela e nunca mais tentar uma reconciliação.

Você já foi ferido em seu relacionamento conjugal? Laura já. 
Quando ela conheceu Dave no estudo bíblico para solteiros, 
sabia que ele era o homem por quem esperava. Deus segu-
ramente a impedira de se comprometer com outra pessoa a 
fim de que ela fosse de Dave. Ele a convidou para sair na noite 
em que se encontraram, e eles se apaixonaram. Casaram-se 
um ano mais tarde.

Meu amor, eu te perdoo FONTE.indd   2 29/12/2014   10:00:28



3

o primeiro ano de casamento foi um conto de fadas. Dave 
enviava a Laura bilhetinhos e telefonava de surpresa durante o 
dia, apenas para dizer: “Ei, amor, eu te amo!”. Levava flores e 
presentes. Saía com ela. os amigos da igreja de Laura estavam 
muito contentes por ela.

De repente, a carreira de Dave deslanchou e, com a promoção, 
veio muito dinheiro. Foi ótimo, até Laura perceber que Dave 
estava ocupado demais para mandar bilhetinhos e telefonar. 
Agora, ele tem de trabalhar muitas noites, o que significa que, 
praticamente, não saem mais. Quando Dave volta cedo para casa, 
não quer conversar muito. Exausto, ele apenas janta e dorme 
na frente da TV. Laura passa muitas noites em claro, chorando, 
porque sente que Dave a está evitando. A carreira dele tornou-se 
sua amante, e Laura não sabe como conquistá-lo de volta.

Você já foi ferido em seu relacionamento conjugal? JoAnne já. 
Seu marido, Randy, tirou dela o talão de cheques. “Acho que você 
está gastando muito”, disse Randy quando JoAnne perguntou se 
ele tinha visto o talão de cheques. “Então, de agora em diante, 
vou pagar as contas. Você pode ter um dinheiro para gastar, mas, 
se precisar comprar mantimentos ou mais alguma coisa para casa, 
preencherei o cheque para você”. 

No princípio, ela pensou que fosse piada – e bem infeliz. Mas 
Randy falou sério. JoAnne, que administrava as próprias finanças 
quando solteira, argumenta nesse ponto. No entanto, Randy não 
abrandará, convencido de que está mais bem preparado para 
tomar conta do dinheiro deles. JoAnne sente-se humilhada com 
a decisão, mas recusa-se a dar a Randy a satisfação de saber como 
está péssima. De alguma forma, ela se vingará.

Você já foi ferido?
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Você já foi ferido em seu relacionamento conjugal? Jack já. 
Ele e Lynda estão casados há 14 anos. Jack trabalhou duro a fim 
de proporcionar uma linda casa para ela e os três filhos. Jack sabe 
que Lynda detesta seu trabalho noturno, e ele também o detesta. 
Sair de casa às 20h realmente atrapalha o tempo com as crianças. 
E limita seus momentos de intimidade com a esposa.

Entretanto, Jack tem de trabalhar à noite. Ele e a esposa 
decidiram, desde cedo, que ela ficaria em casa com as crianças. 
o bônus noturno de Jack paga coisas que ele não poderia 
oferecer de outra forma, incluindo aparelho dentário, aulas de 
clarinete e o acampamento da igreja para as crianças. Jack espera 
que a próxima promoção permita que ele volte a trabalhar 
durante o dia.

Então, certa ocasião, por volta da meia-noite, Jack cortou a 
mão no emprego, e seu supervisor disse-lhe que fosse para casa. 
Em vez de telefonar para acordar Lynda e as crianças, Jack guiou o 
carro sozinho para levar uns pontos no pronto-socorro e, depois, 
foi para casa. Entrou e viu Lynda e um sujeito do grupo de estudo 
bíblico abraçados, apaixonadamente, no sofá. Jack ficou arrasado, 
e Lynda, envergonhada. Ainda se amam, mas não sabem como 
lidar com o que aconteceu entre eles.

RuptuRas conjugais

Seu cônjuge já feriu você? Seguramente, sim. Você já causou 
sofrimento na vida do seu parceiro? Com certeza. Em todo 
relacionamento conjugal, marido e mulher ofendem e são 
ofendidos, são os causadores e os sofredores da dor conjugal. 
Não há exceções, incluindo Barb e eu, que dedicamos nossa vida 
a fortalecer casamentos em todo o país.

Falamos com pessoas como Jan, Zach, Gideon, Laura, JoAnne, 
Jack – e você – praticamente todos os dias. Telefonam para o 
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nosso programa nacional de rádio durante a semana. Vêm até 
nós entre as sessões das muitas conferências sobre casamento 
que organizamos todo ano pelo país. Ligam para o escritório e, 
algumas vezes, chamam-nos de lado na igreja, no shopping, no 
restaurante – onde for. Esses maridos, essas mulheres e esses 
casais compartilham histórias de esforço, conflito e mágoa em 
seus casamentos. Alguns problemas são muito sérios, por vezes 
desafiando o casamento. A maioria é de casos relativamente 
simples e comuns. Mas a ferida ainda dói, e eles vêm até nós em 
busca de ajuda e cura.

Por que ferimos um ao outro como marido e mulher? Por que 
duas pessoas que se comprometeram a se amar por toda a vida, 
algumas vezes esquecem ou ignoram um ao outro, ou voltam-se 
um contra o outro? Porque todo casamento é feito de duas pessoas 
imperfeitas que, às vezes, são imprudentes, insensíveis, grosseiras 
ou terrivelmente egoístas. Além disso, duas pessoas imperfeitas 
dividindo o mesmo espaço estão fadadas a desacordos. Cedo 
ou tarde, todos enfrentamos alguns “acidentes de percurso”, 
independentemente do quanto queiramos evitá-los e de como 
ficamos tristes quando eles acontecem.

é como dirigir em ruas e vias expressas movimentadas. Nenhum 
de nós quer sofrer um acidente, mas eles, às vezes, acontecem. 
Mesmo que você dirija com cuidado e nunca tenha recebido ponto 
por infração alguma em sua carteira de motorista, as pessoas ao 
redor nem sempre são assim. Algumas se aproximam demais, 
tendem a ultrapassar com o sinal amarelo, esquecem-se de checar 
o espelho antes de mudar de pista ou saem do estacionamento sem 
olhar. um lapso de atenção momentâneo na direção e – crash! 
Você tem de lidar com um acidente – ou algo pior.

Todo casamento tem sua cota de desentendimentos conjugais 
e erros, brigas e indiferenças, palavras duras e disputas de quem 

Você já foi ferido?
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fala mais alto, e tudo isso causando sofrimento. Algumas vezes, 
é mais como uma batida frontal em cheio, causando graves 
danos – tal como traição, infidelidade ou abuso. Não importa 
o quanto você e seu cônjuge se amam, certas doses de conflitos 
e mágoas são inevitáveis. Não é uma questão de se, mas apenas 
de quando.

Então, o que fazer quando isso acontece? Como você reage 
quando um conflito magoa você, sua esposa ou ambos? Muitos 
casais, como os exemplos no início deste capítulo, não sabem como 
agir. Assim, não fazem nada e inevitavelmente se separam. Diane 
Sollee, fundadora e diretora da Coalition for Marriage, Family 
and Couples Education [Coligação para a Educação Matrimonial,  
Familiar e de Casais], afirma: “o fator número um que prediz o 
divórcio é a fuga habitual do conflito”.1

A maioria das pesquisas sobre casamentos revela que resolver 
o conflito e a mágoa, com a comunicação, é o maior desafio dos 
casais. Nossa experiência no America’s Family Coaches confirma 
isso. Sabemos o que fazer quando batemos o para-choque contra 
o carro de outro motorista. Trocamos informações de nomes e 
seguro, conseguimos orçamentos e consertos e, logo, estamos de 
volta na estrada. Entretanto, muitos de nós, hoje, não têm ideia 
de como resolver as rupturas conjugais.

Por quê? Porque ninguém nos ensinou a fazer isso. A resolução 
saudável do conflito não teve exemplos em muitos de nossos lares 
quando crescíamos. o conflito, a alienação e o divórcio foram os 
exemplos. uma pesquisa reflete que “70% de todas as pessoas 
na nossa sociedade foram impactadas pelo divórcio – seja dos 
pais ou delas mesmas”.2 Se não encontramos respostas em casa, 
onde as encontraremos? Seguramente não vemos programas 
sobre resolução saudável de conflitos no horário nobre da TV. 
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E, frequentemente, nem na igreja aprendemos como resolver 
o conflito conjugal. Então, em vez de curarmos as feridas e 
seguirmos em frente na vida, deixamos que nossos problemas 
se acumulem, pensando erroneamente – ou desejando secreta-
mente – que o tempo realmente cure todas as feridas. Ele não 
cura. Com o tempo, os conflitos que não são resolvidos e as 
mágoas que não são curadas endurecem o coração e estabelecem 
uma cerca entre nós, afastando-nos como maridos e mulheres.

o sofrimento não para aí. Quando sepultamos os conflitos, em 
vez de enfrentá-los, quando disfarçamos a dor em vez de lidarmos 
com ela, estabelece-se um processo. Você pode achar que se livra 
do conflito sepultando-o, mas ele está sendo enterrado vivo e 
continuará a perseguir você. Fugir acabará levando-o a um lugar 
em que você não quer ir: ao divórcio emocional. Você pode não 
se separar fisicamente ou requerer o divórcio legal por inúmeras 
razões, tais como manter as aparências, não chocar os filhos ou 
por manter suas convicções religiosas. No entanto, a distância 
entre vocês continuará a aumentar até haver desconexão no 
relacionamento e ocorrer o divórcio emocional. Vocês se sentem 
presos e infelizes vivendo na mesma casa e compartilhando o 
mesmo sobrenome. o sonho de casamento que compartilhavam 
terá uma morte lenta e dolorosa. Tudo o que está faltando é 
somente entregar publicamente a papelada na Justiça.

Quando seu cônjuge falar da importância do casamento, 
ouça o que ele tem a dizer. Aqueles que veem como viável seu 
casamento atribulado geralmente falarão sobre os problemas e 
sugerirão medidas a tomar para melhorá-lo. Quando pararem 
de falar, esteja alerta: podem ter parado de tentar salvar o 
relacionamento. Se esse padrão de afastamento emocional 
continuar durante seis meses ou mais, esse cônjuge pode acabar 
afastando-se fisicamente.

Você já foi ferido?
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o caminho do amoR indulgente

Barb e eu não queremos estar no caminho do divórcio 
emocional nem queremos que você esteja lá. A fim de pros seguir 
na direção do sonho do seu casamento e fugir do distanciamento 
e do divórcio, três coisas precisam acontecer.

Em primeiro lugar, é necessário lidar com a realidade de que 
vocês provocam dor um ao outro de tempos em tempos. Pode 
não ser intencional e, talvez, você sequer esteja ciente do que está 
ocorrendo. Mas isso acontece no dia a dia da vida a dois, pelo que 
vocês dizem ou deixam de dizer e pelo que fazem ou deixam de 
fazer. Admita que ambos são responsáveis. Vocês dois são vítimas 
e culpados do sofrimento conjugal que sentem. Encare os fatos: 
quando um não quer, dois não brigam!

Em segundo lugar, vocês precisam saber como agir quando 
conflitos inevitáveis e dor ocorrerem no casamento. As questões 
devem ser resolvidas; ofensas devem ser confessadas e perdoadas; 
as mágoas devem ser curadas. A Bíblia tem um plano que funciona 
para amassados, arranhões leves e colisões frontais no matrimônio. 
Vocês dois precisam internalizar esse plano, até que ele se torne 
sua segunda natureza.

Em terceiro lugar, é necessário colocar o plano de Deus em 
prática quando o conflito e a mágoa ocorrerem no casamento. Não 
basta saber o que fazer. Carinho e atitude positiva com o outro são 
insuficientes. Boas intenções não diminuem isso. Mesmo a oração 
não realizará tudo, embora seja um ponto de partida essencial. 
Permitam que lhes ensinemos um plano bíblico, de tal modo 
que, quando o próximo conflito mostrar a sua cara feia, vocês 
saibam lidar com ele fazendo a coisa certa. Como disse Jesus a 
Seus discípulos: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as 
praticarem (Jo 13.17 – NVI).
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Este livro os ajudará a dar esses três passos. Barb e eu os 
treinaremos em habilidades que os ajudarão a edificar, no relacio-
namento conjugal, o que chamamos de amor indulgente. 
Vocês aprenderão a resolver conflitos – grandes e pequenos – 
antes que eles se acumulem e cresçam erguendo uma barreira 
entre vocês. Nós os guiaremos por um processo que os ajudará 
a curar as feridas emocionais, antes que a gangrena da distância 
física e emocional envenene o seu casamento. À medida que o 
amor indulgente se tornar uma expressão diária da vida a dois, 
vocês darão passos maiores na direção do fortalecimento do 
seu matrimônio.

Para começar, Barb dará a vocês uma breve visão geral do 
caminho que percorreremos.

uma olhada no ciclo do conflito

Antes de fundarmos o ministério nacional America’s Family 
Coaches, Gary aconselhou famílias isoladamente. Durante 
aqueles anos, ouviu pessoas expressando a dor do casamento 
e dos relacionamentos familiares todas as horas de sua jornada 
de trabalho ao longo da semana. Foi quando Deus lhe mostrou 
a perspectiva de elaborar um plano para ajudar os casais a 
visualizarem em que ponto estavam na ruptura conjugal, a deter-
minarem como foram parar lá e a experimentarem os princípios 
bíblicos do amor indulgente. À medida que ouvia centenas de 
pessoas feridas expressarem sua dor conjugal, Gary observou uma 
série de eventos praticamente entrelaçados em todas as histórias 
tristes. Ao analisar essa sequência, desenvolveu um conceito 
que tem ajudado a curar e revitalizar inúmeros casamentos. é o 
mesmo conceito que usamos em nosso ministério ao redor do 
país, hoje, e que compartilharemos com vocês nos próximos 

Você já foi ferido?
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capítulos. Referimo-nos a ele como o ciclo. Aqui está como 
funciona (veja o diagrama na figura 1).

O ciclo aberto do conflito. o conflito conjugal começa 
com uma injúria de algum tipo. A esposa diz ou faz algo ofen-
sivo a você, de propósito ou não. Essa ofensa provoca uma 
reação emocional: você fica magoado e, depois, sente raiva. 
Retratamos isso como o ciclo aberto do conflito no relaciona-
mento. Nesse ponto, sua esposa pode nem estar ciente de que 
algo está errado.

Em vez de abordar a ofensa e resolver o conflito, muitos 
cônjuges ofendidos respondem de maneira a só piorarem as coisas. 
Você pode revidar verbalmente ou por gestos, descontando a raiva 
em sua esposa. ou, ainda, sepultar a raiva e deixá-la cozinhar em 
fogo brando, esperando manter a paz até que o desentendimento 
passe. ou, simplesmente, desistir e deixar que sua esposa faça 
as coisas do jeito dela. Com o tempo, a questão esfria e os dois 
seguem a vida. Mas o ciclo da dor ainda está aberto.

Confl ito em resolução

FIGURA 1
O CICLO

 CICLO FECHADO CICLO ABERTO
 
 

 Bifurcação no caminho

  Confl ito não resolvido
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Muitos casais vivem com dúzias de ciclos abertos no casa-
mento. Gary e eu temos ouvido histórias de cortar o coração. 
Conflitos que não são resolvidos e feridas que não são curadas 
acumulam-se. A raiva latente evolui para amargura, ressen-
timento, apatia ou até ódio. E, a cada conflito adicional, marido e 
mulher afastam-se um do outro e aproximam-se mais do divórcio 
emocional. Na parte 1 deste livro, exploraremos com detalhes a 
dor e as dificuldades quando os ciclos abertos de conflito no seu 
casamento são ignorados.

A bifurcação na estrada. Quando uma ofensa abre um 
ciclo no relacionamento, você tem uma escolha. Pode decidir 
fazer o necessário para fechá-lo ou não tomar atitude alguma e 
sofrer consequências dolorosas. Parece óbvio, não é? Contudo, 
nossa experiência de anos convenceu-nos de que os casais têm 
dificuldade ao escolher curar suas feridas. Na parte 2, veremos 
mais de perto essa escolha importante e identificaremos alguns 
obstáculos comuns.

O ciclo fechado da cura. A Bíblia fornece instruções claras 
para a resolução de conflitos e a cura das feridas. uma vez que, 
no seu casamento, você escolha exercer o amor indulgente, Deus 
o capacitará na tarefa pelo Seu Espírito e estabelecerá o processo 
de cura.

Fechar o ciclo começa por preparar o coração, dissipar a raiva 
e comunicar suas preocupações à esposa. A seguir, você precisa 
confrontar os conflitos, perdoar a esposa e reedificar a confiança 
entre ambos como marido e mulher. Na parte 3, Gary e eu o 
treinaremos nesses passos importantes de fechamento do ciclo.

o que compartilhamos com você é um plano com base na 
Escritura Sagrada para curar feridas no casamento. A Palavra de 
Deus está repleta de instrução, advertência e ânimo sobre os 
nossos relacionamentos de qualquer nível, incluindo o casamento. 

Você já foi ferido?
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Gary narrará a você uma das parábolas de Jesus que é um alicerce 
para o processo do amor indulgente no casamento, assim como 
em outros relacionamentos.

Uma descrição da Palavra sobre a cura
Provavelmente, você está familiarizado com a história do 

filho pródigo, encontrada em Lucas 15.11-24. Essa parábola de 
Jesus é uma ilustração e um exemplo permanente de abertura 
e fechamento de ciclos: conflito, ferida, resolução, cura. Nessa 
história, o Mestre oferece-nos tanto esperança quanto ajuda para 
a restauração dos relacionamentos rompidos.

O ciclo aberto do conflito. A história começa com o 
mais novo de dois filhos exigindo que o pai conceda sua parte 
da propriedade familiar. Que bofetada! Nos tempos do Novo 
Testa mento, a maior ofensa que um filho podia cometer era pedir 
prematuramente a herança. Seria como seu filho adolescente 
exigir: “Quero a minha herança agora, porque você está morto 
para mim”.

Surpreendentemente, o pai atendeu à demanda do jovem, 
concedendo-lhe a herança. Talvez o pai soubesse que o rapaz 
intransigente estava além do seu controle. Por outro lado, esse 
pai sábio e amoroso talvez soubesse que, ao liberar a herança 
do rapaz, abriria a porta para Deus fazer algo no coração 
endurecido do filho, levando, ao final, pai e filho a um relaciona -
mento restaurado.

Como se o rapaz já não tivesse ferido o pai o suficiente, o 
texto diz: E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, 
partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, 
vivendo dissolutamente (Lc 15.13). Imagine como o pai se sentiu, 
quando o rapaz demonstrou desdém em relação a ele e à 
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propriedade da família ao ir embora. Imagine também a reação 
de outros pais da comunidade: “Se meu garoto me desse um 
golpe desses, eu diria ‘Não dá, volte para os campos!’; ‘Meu 
filho nunca conseguiria e, quando ele fracassasse, eu nunca o 
deixaria voltar’”. No entanto, aquele pai era diferente.

A parábola não nos diz quanto tempo o apreciador de festas 
levou para ficar sem dinheiro. Pode ter sido apenas por poucas 
semanas ou levado meses. Mas, depois, a realidade se impôs. Ele 
estava falido e distante de casa – e o pai não estava ali para tirá-lo 
do impasse. Naquele ponto, o filho poderia ter voltado para casa, 
mas, provavelmente, era orgulhoso. A história continua: E, havendo 
ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a 
padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, 
o qual o mandou para os seus campos a apascentar porcos. E desejava 
encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém 
lhe dava nada (Lc 15.14-16).

Você consegue imaginar essa cena? Esse rapaz de coração 
duro, que tinha tudo em casa, provavelmente estava faminto 
pela primeira vez na vida. Creio que Deus usou a fome do jovem 
para plantar a ideia na sua cabeça de que a fome maior era a 
do relacionamento restaurado com o pai. Contudo, o Senhor 
precisava fazer algo no coração do rapaz antes que ele voltasse 
para casa.

Nesse meio tempo, como o pai estava no meio do conflito? 
Deve ter sentido uma falta terrível do rapaz e lamentado a rejeição 
do filho com relação a tudo o que ele, pai, valorizava: a ética sólida 
no trabalho, a vida responsável e a conduta correta. Contudo, 
esse homem mantinha os olhos na estrada, na esperança de que 
o filho voltasse algum dia. Posso ver o pai andando da casa para 
a estrada pensando: “Será hoje o dia em que meu filho amado 
voltará para casa?”.

Você já foi ferido?
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A bifurcação na estrada. Finalmente, o jovem alcançou o 
final do caminho. Percebeu que havia cometido um grande erro. 
Não apenas tinha arruinado sua vida, como também havia ofendido 
seu pai gravemente. Estava diante da bifurcação na estrada. 
Era hora de fazer uma escolha. Ele deixaria o ciclo aberto para 
sempre – racionalizando o comportamento, censurando os outros, 
satisfazendo-se com a autopiedade e a culpa incansável? ou 
escolheria fechar o ciclo e restaurar o relacionamento com o pai?

De volta à narrativa. E desejava encher o seu estômago com as 
bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em 
si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu 
aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: 
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado 
teu filho; faze-me como um dos teus trabalhadores (Lc 15.17-19). 
o rapaz sabia que devia humilhar-se e confessar o pecado, a fim 
de endireitar as coisas.

Entretanto, como responderia o pai do pródigo? Rejeitaria 
o filho? Era o que ele merecia, pois foi o mesmo que ele havia 
feito com o pai. Contudo, o jovem sabia que devia voltar para 
casa. o orgulho fora substituído por um coração quebrantado. 
Antes apegado a uma perspectiva de vida exigente e egoísta, o 
pródigo agora desejava restaurar o relacionamento rompido. 
Então, voltou para casa.

Não posso deixar de pensar que as orações do pai amo - 
roso tinham funcionado, para que o pródigo tivesse essa 
perce pção crítica.

O ciclo fechado da cura. Depois, algo maravilhoso 
aconteceu na parábola:

E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o 
seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao 
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pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante 
ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus 
servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na 
mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos 
e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu; tinha-se 
perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Lucas 15.20-24

Sinto arrepios ao perceber que, nessa parábola, o pai estava 
ainda mais ansioso por fechar o ciclo do que o filho impertinente. 
o pai viu o rapaz vindo de uma longa caminhada. Mas esse senhor 
não ficou na entrada esperando por ele. Saiu correndo para 
encontrá-lo. Passando os braços ao redor do filho arrependido, o 
pai concedeu-lhe perdão completo e restaurou a união.

Que cena! Você consegue ver as lágrimas de alegria? Pode 
ouvir ao fundo uma música de celebração? Consegue sentir a paz 
do relacionamento quebrado ser restaurada? Barb e eu gostamos 
muito dessa parábola e de como essa história descreve o coração 
de Deus para curar as feridas.

Se você gosta desse final feliz, imagine o que está reservado 
para você e sua esposa quando começarem a praticar no 
casamento o amor indulgente. Maridos e esposas são ainda mais 
íntimos que pais e filhos. A dor de um ciclo aberto é maior ainda 
no casamento, e a alegria e a paz da cura são ainda mais doces. 
Você pode recriar a cena final dessa parábola, repetidas vezes, 
em sua experiência, à medida que aprender a fechar o ciclo do 
conflito e da mágoa. Deixe-nos mostrar, nas próximas páginas, 
de que modo isso pode ocorrer.

__________
1 SoLLEE. Disponível em: <www.smartmarriages.com>. 
2 WARREN, 2002, p. 176.

Você já foi ferido?
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