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Pergunta: Qual é a diferença entre dar a outra face e ser passivo?
Resposta: Nenhuma. Ser passivo é perdoar sete vezes sete vezes sete. Mas eu compreendo o que você falou,
mas eu não poderia perder a oportunidade de ensinar. Você ser inerte sim é diferente de ser passivo. O
inerte é aquele que recebe a agressão, mas não tem a capacidade de perdoar, mas também não tem a
capacidade de reagir.
O passivo, ele recebe a agressão e perdoa. Esse sim é forte. E se torna a agredir, ele torna a perdoar. Então,
o que você chama de passivo é inerte. São aquelas pessoas que não têm a coragem ou não tem a
capacidade de reagir naquele momento, mas fica destilando o veneno, intoxicando o ambiente com o seu
pensamento e com o seu ar fétido. Essas pessoas fazem mal sim, não só a ele, mas a quem está vulnerável
na circunvizinhança dele. Mas o passivo não.
Hoje algumas palavras tomaram um rumo diferente. A moral hoje é que o duelo é que é o bom. O agressivo
é que é o certo. O rasteiro é que é o correto. O promíscuo é que é o valorizado. Isso decorre de um processo
degenerativo de conceitos morais em que se deixou desgovernar, mas existem ainda sentinelas que vivem
no seu mundo, mas é recâmbios onde a verdade e as vidas florescem.
A verdade e a vida é justamente a pureza dos sentimentos, a retidão das ações, a capacidade moral pra ele
próprio e para os outros. Essas são as sentinelas do ser humano. Portanto, é preciso lembrar
constantemente a todos, todos que nos rodeiam.
Eu vou te contar um segredo, que gostaria não ser mal interpretado. Eu temo muito mais por irmãos que já
estão no meio do caminho, são aqueles que levantam a bandeira da cristandade, são aqueles que estudam
que oram a Deus, mas, no entanto, escondem em seu coração, verdadeiros abismos. Encobrem as suas
ações e seus sentimentos, mas perdem pela máscara da viveza, da retidão. Esses, eu tenho medo, me
preocupo. Porque aquele desajustado, desequilibrado, você já sabe que ele é assim. Agora, alguém que
aparenta nobreza, mas esconde dentro dele podridão, você pode tomar aquilo como referencial. Alguém
desavisado pode seguir os passos desse irmão. Foi o que Jesus Cristo nos advertiu sobre os sepulcros
caiados, são esses. Essa definição, que a época era própria e hoje ainda não se teve um conceito mais
próximo e real daquele que foi revelado, à época de Jesus Cristo. Então, são esses sepulcros caiados que
desvirtuam aqueles iniciantes. São esses que são capazes de destruir aquela planta que está nascendo,
porque a erva daninha nascitura, e eu não estou fazendo apologia nenhuma a condenação eterna, ninguém
nasce mal. Não é isso. A erva daninha nós temos defesa pra ela, mas esse tipo de vegetal que se alimenta
da ceiva de outra planta, essa é difícil, é difícil de combater. Às vezes, você arrancando, você mata a
principal. Precisa de jeito, precisa de cuidados, precisa de toda uma técnica pra retirar esse tipo de sangue
suga de perto dessas plantas que produzem frutos bons. Então, nós devemos sim, estar atentos. Estar
atentos ao lobo com pele de cordeiro. Mas isso é outra história.

