
Nunca paguem o mal com o mal. 
Pensem sempre em fazer o que é melhor 
aos olhos de todos. No que depender de 
vocês, vivam em paz com todos. 
Romanos 12:17,18

Quase todo filme que retrata fase 
escolar tem uma cena de briga. Muitas 
vezes somos levados a apoiar que isso 
aconteça. Quem já passou ou passa pelo 
colégio sabe que viver em paz parece 
algo impossível. Na vida adulta os 
conflitos saem da sala de aula e podem 
estar no trabalho, na vizinhança e até 
mesmo dentro de casa: desavenças com 
filhos, discussões com a esposa ou com o 
marido. Quando o assunto sai dos 
relacionamentos dentro de casa para a 
família estendida então, a situação pode 
ficar ainda pior. 

A Bíblia ensina a nunca pagar o mal 
com o mal, mas sempre fazer o bem e 
viver em paz com todos se possível. 
Como cristãos, devemos seguir o 
exemplo de Cristo que quando riram, 
bateram, colocaram uma coroa de 
espinho e o crucificaram ele disse: 
“Pai, perdoa, eles não sabem o que 
fazem” (Lc 23.34). 

Interessante perceber que o tema 
bondade e maldade aconteceu em 
Romanos 12.9 (Amem as pessoas sem 
fingimento. Odeiem tudo que é mau. 
Apeguem-se firmemente ao que é bom). 
Lá o ‘mau’ é o termo geral para 
perversidade e inclusive para o Maligno, 
a resposta do cristão é a bondade em 
termos de retidão e bem moral. 

Já no versículo 17 o ‘mal’ pode ser 
traduzido por dano ou injúria, é um 
ataque bem mais pessoal que no 
versículo 9. A resposta do cristão é 
também de maneira pessoal no sentido 
de fazer o que é digno e o melhor. Ou 
seja, os ataques pessoais são 
respondidos da melhor e mais digna 
maneira possível. 

Ainda que inimigos (ou mesmo 
pessoas próximas) tenham ações más o 
cristão deve desejar viver em paz, 
fazendo o que é digno e não retribuindo 
mal com o mal. É provável que você já 
tenha recebi alguma injúria na internet, 
ou nos grupos de Whatsapp. É possível 
que o trânsito já fez você pensar nos 
mais maldosos jeitos de se vingar. É fácil 
também perceber que dentro de casa 
devemos agir bondosamente, de 
maneira digna. Não respondendo com 
ofensas e nem com maldade. 

Mateus 5:38-42 Jesus da exemplos 
práticos para seu público de como não 
devemos reagir a perversidade, mas a 
agir em amor. Que nessa semana você 
tenha a oportunidade de retribuir em 
bondade e dignidade os que te 
ofendem. 
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