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Que imagem você tem de Deus? É um Deus que 
ama ou que pune e castiga; é um Deus que dá liber-
dade ou um Deus arbitrário que tira nossa liberdade e 
decide o que acontece com nossa vida? Normalmente, 
as nossas imagens de Deus são moldadas pelas ex-
periências de nossa infância. Elas são misturadas por 
muitas situações em que nós vamos vivendo em nossa 
casa, em nossos ambientes, na relação com as pessoas, 
com os pais, com os amigos. Nisso podemos encontrar 
na nossa relação com Deus, bloqueios que tivemos 
na nossa história de vida. É importante perceber isso 
para limpar a nossa relação com Deus, de sombras e 
traumas que vivemos em nossas experiências. 

Não basta retomar as imagens de Deus que nós 
encontramos na bíblia, porque ali também nós vamos 
ver as imagens da bíblia a partir dos óculos da nossa 
vida e isso vai falsificar e 
poluir a imagem do Deus 
verdadeiro. Quem é duro 
demais consigo mesmo, por 
exemplo, também projetará 
em Deus essa dureza. Quem 
não se perdoa, terá dificul-
dades de ver Deus como 
perdão; quem julga muito, 
verá Deus como um justicei-
ro arbitrário; quem não con-
cede nada a si mesmo, verá 
Deus assim, como alguém 
que não lhe favorece a vida; 
quem foi muito mimado pe-
los pais, vai ver a Deus como 
alguém que lhe tira todas as 
dificuldades e usará a Deus a 
serviço próprio, como usou 
seus pais. 

A poluição maior para a 
imagem de Deus acontece 
pela ideologia. Por exemplo, 
quando não tenho coragem 
e persistência para enfrentar 
os problemas da vida, cha-
mo isso de cruz. E mais: digo 
que é Deus que me deu essa 
cruz. Essa é uma grande mentira e uma falsificação da 
vida e de Deus. Ao invés de perceber que os conflitos 
precisam ser enfrentados por mim, atribuo a Deus algo 
que ele não fez. Por isso, algumas ideias religiosas que 
alimentamos, podem mais destruir do que construir. Ao 
invés de enfrentar a vida com honestidade, a pessoa 
diz: “Deus me deu essa cruz e preciso carregá-la em 
nome de Jesus”. De uma ideia aparentemente piedosa, 
quando refletida, passa a ser uma blasfêmia e uma 
mentira, pois Deus nunca deu e não dá cruzes para 
ninguém.  E muitos pregadores da Bíblia a reforçam. 

Essa forma de ver me impedira de encarar o verda-
deiro problema, que eu preciso encarar, e não pensar 
em estar cumprindo a vontade de Deus, carregando 
a cruz que Ele me deu. A imagem de Deus precisa, 
portanto, ser purificada por Jesus, que nos mostrou 
a misericórdia, o amor do Pai. E o amor não deixa 
ninguém mole demais com a vida e nem rígido, duro 
consigo e com os outros. O amor dá a justa medida a 
vida, por isso, Deus só sabe, só quer e só pode amar.
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Que imagem eu 
tenho de Deus?
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SANIDADE MENTAL

Instituto pede mais documentos de Jair

Deve ser divulgado ape-
nas em julho o resultado do 
exame de sanidade mental 
de Jair Menezes Rosa, preso 
pelo assassinato e estupro 
da jovem Francine Ribeiro, à 
margem do Lago Dourado. 
De acordo com o advogado 
de defesa de Jair, Mateus 
Porto, o Instituto Psiquiátrico 
Forense (IPF), de Porto Ale-
gre, solicitou documentação 
complementar ao exame 
realizado no dia 10 de junho.

A documentação pedida 
é referente ao processo de 
interdição civil deferido pelo 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, em 2014. Ainda 
conforme a defesa, foram 
pedidos, desse período, pron-

tuários e exames médicos. Na 
época, Jair foi impedido de 
cumprir atos da vida civil, 
como comprar, vender, abrir 
conta em agência bancárias, 
dentre outros. Conforme a 
sentença, Jair teria incapaci-
dade total para o trabalho, 
além de prejuízo na capacida-
de de interação pessoal e de 
organização. Somente após 
a avaliação completa é que o 
Instituto Psiquiátrico Forense 
deve divulgar o resultado do 
laudo definitivo.

O QUE PODE 
ACONTECER
Caso fique comprovado 

que Rosa sofria de alguma 
doença mental que dificul-
tasse a compreensão do ato 
criminoso, o processo pode 
até ser suspenso, fazendo 
com que ele não vá a julga-

mento e fique internado por 
medida de segurança no IPF, 
conforme o Código Penal. 
Caso constatada uma inca-
pacidade parcial, o processo 
vai transcorrer normalmente, 
mas podendo haver dimi-
nuição da pena de um a dois 
terços ao final do julgamento.

O acusado foi indiciado 
pelos crimes de homicídio 
qualificado pelo meio cruel, 
pela emboscada, por ocul-
tação do corpo, feminicídio, 
furto e estupro. No corpo e 
nas roupas da jovem, morta 
por asfixia mecânica, foi en-
contrado material genético 
de Jair. A investigação ainda 
concluiu que a última área 
em que o aparelho celular 
de Francine estava ligado foi 
no bairro em que o acusado 
residia. 

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

“

”

Quem é duro de-
mais consigo mesmo 

também projetará 
em Deus essa dureza. 
Quem não se perdoa, 
terá dificuldades de 
ver Deus como per-

dão; quem julga muito, 
verá Deus como um 
justiceiro arbitrário; 
quem não concede 

nada a si mesmo, verá 
Deus assim, como 

alguém que não lhe 
favorece a vida; quem 
foi muito mimado pe-
los pais, vai ver a Deus 
como alguém que lhe 
tira todas as dificulda-
des e usará a Deus a 

serviço próprio, como 
usou seus pais.


