
 
 

é PACIENTE 
91. A primeira palavra usada é «macrothymei». A sua tradução não é 

simplesmente «suporta tudo», porque esta ideia é expressa no final do 

versículo 7. O sentido encontra-se na tradução grega do texto do Antigo 

Testamento onde se diz que Deus é «lento para a ira» (Nm 14, 18; 

cf. Ex 34, 6). Uma pessoa mostra-se paciente, quando não se deixa levar 

pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência é uma qualidade 

do Deus da Aliança, que convida a imitá-Lo também na vida familiar. Os 

textos onde Paulo usa este termo devem ser lidos à luz do livro da Sa-

bedoria (cf. 11, 23; 12, 2.15-18): ao mesmo tempo que se louva a mode-

ração de Deus para dar tempo ao arrependimento, insiste-se no seu 

poder que se manifesta quando atua com misericórdia. A paciência de 

Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e mani-

festa o verdadeiro poder. 

 

92. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, 

nem tolerar agressões físicas, ou permitir que nos tratem como objetos. 

O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas, ou 

que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro 

esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Então tudo nos 

impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade. Se não cultivar-

mos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, 

acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antis-

sociais incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um 



campo de batalha. Por isso, a Palavra de Deus exorta-nos: «Toda a es-

pécie de azedume, raiva, ira, gritaria e injúria desapareça de vós, junta-

mente com toda a maldade» (Ef 4, 31).  

 

Esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como 

é, também tem direito a viver comigo nesta terra. Não importa se é um 

estorvo para mim, se altera os meus planos, se me molesta com o seu 

modo de ser ou com as suas ideias, se não é em tudo como eu espe-

rava. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que 

leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de 

modo diferente daquilo que eu desejaria. 
 

(Amoris Laetitiae – A Alegria do Amor, Papa Francisco) 

 

 

• Sou capaz de aceitar o ritmo, o feitio e o modo de ser dos outros?  

Ou perco a paciência com a lentidão e o jeito de ser dos que me 

rodeiam? 

 

 

Pelas vezes que nos colocámos no centro do mundo e impusemos a 

nossa vontade aos outros, Senhor, tende piedade de nós. 

Pelas vezes que reagimos com agressividade, ira e azedume para com 

os irmãos, Cristo, tende piedade de nós. 

Pelas vezes que não aceitámos os outros na sua maneira singular de 

ser e agir, Senhor, tende piedade de nós. 
 

Para que o Senhor nos faça mais pacientes, rezemos como Ele nos 

ensinou: Pai Nosso… 


