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Pergunta: Quando alguém diz “Tratar o seu irmão com indulgência”, o que quer dizer essa
indulgência?
Resposta: A indulgencia é uma palavra que cura feridas, é uma palavra que consegue soerguer
aquele que está caído. Quando eu te digo, olha pro seu irmão com indulgencia, é pra que você
olhe pra ele com olhar de mãe, com olhar de irmão de sangue, pra que perdoe, pra que procure
ver, o porque daquele ato intempestivo, e injusto, e insano contra você ou contra terceiros.
A indulgencia é a capacidade que nós temos de perdoar e de ver o porque daquele ato. Nós
temos que ser indulgentes com aqueles que nos fazem mal. Com aqueles que nos agridem, nós
temos que oferecer a outra face.
A indulgencia é uma palavra tão forte, que ela as vezes, ela sublima toda uma existência.
Imaginem só, aquele que foi traído sendo indulgente por quem traiu ele. Veja o que ele evitou e
as consequências de qualquer um outro ato que não da indulgencia. Veja que ele poderia ter
colocado a perder, não só se ele não fosse indulgente, não só a vida dele, mas a vida daquele
outro que o traiu e daqueles que estão próximos.
A indulgencia, ela é retificadora, ela é um bálsamo pra quem doa e pra quem recebe. Ela
consegue ter um eco tão forte, que espíritos elevados conseguem ver ao longe um ato de
indulgencia, e quanto mais difícil for, mais ela se torna sublime. Mais ela se transforma em um
ato de amor puro, eficaz, ela consegue apagar rastros de pecados. Ela consegue mover a moral
daquele irmão para cima, e o melhor, cada vez que nós praticamos a indulgencia, nos desperta
um sentimento de felicidade, de completamento. Isso é muito bom pra se sentir. Então, a
indulgencia é o perdão materializado em atos.

