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QUEM AMA O FEIO BONITO LHE PARECE
“Li uma história muito comovente tempos atrás, a respeito de uma menina que
sonhou ganhar uma boneca nova no Natal. Ela "namorou" a boneca muitas vezes na vitrine da
loja e fez questão de mencionar seu desejo em frente de toda família prá ver se alguém se
comovia. O Natal chegou e, para sua surpresa, a boneca veio muito bem embrulhada num
pacote cheio de laços vermelhos e dourados. "Obrigada vovó, você é mesmo demais".
A festa foi se desenrolando, as horas passando até que a garotinha começou a ficar
sonolenta. Ela ajuntou ao seu redor todos os presentes que havia ganhado, mas não conseguia
se acomodar confortavelmente. Logo se percebeu que ela desapareceu da sala. A vovó saiu a
sua procura e a encontrou em seu quarto, agarrada à sua velha bonequinha, com feições
desmaiadas, pouco cabelo e sem um braço. A vovó pergunta: "Parece-me que você não gostou
tanto assim de sua nova boneca! Veio dormir com sua boneca velha." A menina de imediato
responde:"Vovó,eu adorei a boneca nova, mas sabe, ela é tão linda que qualquer pessoa pode
amá-la, esta aqui não tem ninguém para amá-la, senão eu."
Achei que esta história poderia nos ensinar alguma coisa sobre aceitação das
limitações e dos defeitos - feiuras - dos outros. Uma pessoa deu-me tempos atrás um quadro
que diz: "Amigo é alguém que sabe tudo sobre você e ainda assim gosta de você, apesar de
tudo." É tão fácil amar o amável, o belo, o bondoso. Deus nos ama e nos aceita como somos e
mesmo antes de tomarmos conhecimento deste amor: “Mas Deus prova seu amor para
conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós.” Romanos 5:8
Ele se entregou em nosso lugar pagando a culpa que era nossa, morrendo a nossa
morte. Ele amou-nos mesmo não sendo nós dignos de sermos amados, manifestando assim
Sua graça infinita. O pecado em nossa vida produz mais estragos que o manuseio constante
produziu naquela boneca, mas Deus mesmo abominando o pecado, continua amando o
pecador. Quando você tiver dificuldade de aceitar e amar alguém lembre-se que Deus o aceita
como você é e o ama "apesar de você". Quem sabe esta possa ser uma resolução para o ano
que se inicia.
Há alguém no seu dia-a-dia difícil de engolir? Pois decida a amá-lo. Amar é muito mais uma
decisão do que uma emoção. (re-editado).

