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Finalizando o ano letivo e exercendo o perdão
Mais um ano que termina e o momento pode ser a oportunidade de rever os
erros e acertos cometidos na caminhada como pais, profissionais, cônjuges, irmãos,
filhos, amigos, alunos, professores, em todos os papéis assumidos durante esses
doze meses.
Recordemos a mensagem do Papa Francisco sobre a família: lugar do perdão,
ninguém é perfeito. Temos queixas uns dos outros. Por isso, não há casamento
saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para
nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem este a família se torna uma
arena de conflitos e um reduto de mágoas.
Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a
família precisa ser lugar de vida e não de morte; território de cura, e não de
adoecimento; palco de perdão, e não de culpa.
Superar uma ofensa, evitar que desentendimentos virem desejo de vingança,
prevenir e combater o “bullying” exige de cada um, saber e exercitar o perdão.
Terminar o ano buscando a reconciliação; ficar “zerado” para viver o Natal em família;
preparar a alma e o coração para acolher o nascimento de Jesus; deixar que Ele
conceda a verdadeira Paz e fortifique a cada um para o Novo Ano.
Os pais precisam ser exemplo para que os filhos sigam seus passos, então
perdoemos primeiro! Tomemos a iniciativa para a construção de uma comunidade
mais fraterna e fértil ao Amor.
O Setor de Psicologia e todos que fazem o colégio Santa Catarina de Sena,
inspirados pela Bem-aventurada Savina Petrilli, desejamos um Feliz e abençoado
Natal às famílias de nossos queridos alunos. Obrigado pelo ano de 2017, e esperamos
continuarmos juntos em 2018!
Psicóloga: Msc. Ana Sylvia Colino
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