
O PERIGO DE BEIJAR UM SAPO

"A toda percepção vi limite, mas o teu 
mandamento é amplíssimo" (Salmos 119.96).

        O termo desilusão pode gerar certa conotação negativa, 
mas não é essa a intenção desta pastoral. Desilusão é o 
momento no qual todo processo ilusório de ver o outro como 
alguém quase perfeito e capaz de nos completar entra em 
colapso. Na realidade, por mais incrível que um 
relacionamento possa ser, sempre a desilusão baterá à porta 
dos nossos corações. 
        O tempo passa e o iludido vê que a pessoa que ama tem 
coisas legais e agradáveis e também realidades que não lhe 
agradam, que não é o ser perfeito que pensou em um 
primeiro momento, que não pode atender a todos os seus 
anseios e delírios. 
       Precisamos aprender a dosar nossas expectativas, caso 
contrário, vamos sofrer demais. Ficamos zangados quando o 
outro mostra ser nada mais que um ser humano, que não 
pode receber o selo de garantia da perfeição. 
       Uma ilusão é um transtorno da percepção. Mais 
objetivamente, é a captação deformada de um objeto. E isso 
não deve ser confundido com alucinação, visto que a 
alucinação é um percepção sem objeto. Em geral, na ilusão é 
necessário que haja um objeto. 
        Cuidado com toda forma de idolatria, seja de pessoas, 
ideologias, igrejas, instituições etc. Toda perfeição tem limite,
não se iluda. Porque a desilusão vai chegar cedo ou tarde, e 
vai nos encontrar preparados ou não. A idolatria é 
'camaleônica', muito sutil em suas manifestações. Lembro-me 
de uma fala ocorrida num Congresso, onde o  coordenador 
disse: "Vamos dividir em grupos: homens de um lado, 
mulheres do outro e os pastores formam um grupo à parte". 
Pastores são alienígenas? Me senti um E.T.: "Minha casa!” 

A ideia de' beijar um sapo' não é muito romântica, eu 
reconheço, mas é bem melhor do que viver iludido com 
relacionamentos alicerçados na tese da 'alma gêmea' (que 
não possui fundamentação bíblica). A Bíblia nos exorta: "Por 
isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, 
tornando-se os dois uma só carne" (Gênesis 2.24). Os "dois" e 
não duas metades, senão teríamos de assumir a busca por si 
mesmo no outro. O desafio bíblico é amar o outro em suas 
diferenças. 



       Existe um extremo que também precisa ser evitado, a 
desilusão que enxerga o outro pior do que é e que alimenta 
uma desesperança que impede de ver o outro melhor do que 
era. 
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