Ilustração: Amargo Regresso

A ilustração: Amargo regresso conta a história de um soldado que
estava voltando para casa após a guerra.
Veja, então, a ilustração:

A ILUSTRAÇÃO: AMARGO REGRESSO
Essa história fala de um jovem soldado que finalmente estava voltando
para casa, depois de ter lutado numa guerra muito sangrenta.
Ele ligou para seus pais e disse-lhes:
– Mãe, Pai, eu estou voltando para casa, mas, quero lhes pedir um
favor.

Eu tenho um amigo que eu gostaria de trazer comigo.
– Claro, filho, nos adoraríamos conhecê-lo!
– Mas, há algo que vocês precisam saber, ele foi terrivelmente ferido
na guerra; pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna.
Ele não tem nenhum lugar para ir e, por isso, eu quero que ele venha
morar conosco.
– Puxa, filho, não é fácil cuidar de uma pessoa com tantas dificuldades
assim… mas, traga-o com você, nós vamos ajudá-lo a encontrar um
lugar para ele.
– Não, mamãe e papai, eu quero que ele venha morar conosco.
– Filho, nós não podemos assumir um compromisso tão grande assim.
Ele não seria feliz morando aqui conosco.
E nós perderíamos um pouco da nossa liberdade.
Vamos achar um lugar em que cuidem bem dele.
– Está certo, papai, o senhor tem razão!
Alguns dias depois, no entanto, eles receberam um outro telefonema,
da polícia.
O filho deles havia cometido suicídio, num hotelzinho de beira de
estrada numa cidade vizinha, bem perto deles.
Quando foram fazer o reconhecimento do corpo, descobriram que o
“amigo” do qual o rapaz falara era ele mesmo, que havia sido
gravemente ferido na guerra e escondera o fato de seus pais, com
medo de não ser aceito por eles.

LIÇÕES DA ILUSTRAÇÃO
Como nessa história, muitas vezes temos as mesmas atitudes. É claro,
em casos diferentes, mas com sentimentos iguais.
Imagina se esses pais da ilustração, soubessem que eram seu filho.
Eles jamais teriam essa atitude.
Por isso, que para compreender o que o outro passa, precisamos nos
colocar no lugar do outro.
Na ilustração, por exemplo, os pais do soldado que ligou, deveriam se
colocar no lugar dos pais do soldado “amigo’.
Portanto, antes de qualquer julgamento ou de tomar alguma decisão,
se coloque no lugar do outro.
Porque, assim, suas atitudes serão mais justas.

TEXTO PARA MEDITAR LUCAS 6:31
E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira
lhes fazei vós, também.
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