003 - “RESPEITAR É SEMPRE BOM!”
O respeito é fundamental em todas as nossas relações, em todos os
momentos do lidar cotidiano e está entre os mais importantes valores
em toda e qualquer interação social. No âmbito religioso é possível
constatar a defesa do tema “respeito ao próximo”, mandamento divino e
premissa básica e essencial para que haja uma convivência saudável em
sociedade, família ou grupo.
Dessa forma, o respeito é um valor que faz com que uma pessoa
evite agir de maneira agressiva, condenável, perigosa ou até mesmo
mesquinha contra o outro, seja nos gestos, na comunicação não verbal
ou nas atitudes.
Contudo, a palavra respeito é vista, também, como um sentimento
em relação ao cumprimento e obediência de algumas normas e regras,
como é o caso do respeito pelas leis de um país ou por princípios
filosóficos ou religiosos, sejam eles quais forem.
A prática efetiva do respeito é uma atitude que contribui para que
as relações interpessoais sejam adequadas e satisfatórias. Além disso, o
respeito se faz necessário para conviver sem conflitos e aceitar as
diferenças entre as pessoas. O ato de respeitar também está associado
com a empatia por alguém ou em favor de uma causa, não importando
se esta seja de cunho religioso ou não.
O respeito é manifestado por meio de atitude comunicativa que
mostra que sabemos, aceitamos e respeitamos a outra pessoa como ela
é, mesmo que talvez não estejamos de acordo com suas decisões,
opiniões ou comportamentos.
É mais difícil respeitar quando se quer ter razão a qualquer custo,
ou quando se supõe, frente a qualquer ponto de vista, que a própria
postura ou maneira de pensar é a única possível e aceitável.
Quem respeita, compreende e aceita a tudo e a todos pois
reconhece a importância de cada atitude do semelhante. Sem permitir
que as próprias convicções sejam abaladas, tende a zelar por seus atos
e palavras, procurando fazer da sua vida um exemplo de respeito ao
próximo, inclusive, porque age de forma responsável, com cooperação,
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solidariedade e embasado no amor e no respeito mútuo. Essa afirmativa
remete o nosso pensamento ao viver exemplar da Santa Vó Rosa e do
Santo Irmão Aldo, Santos dos dias atuais formados por Nosso Senhor
Jesus nesta Igreja Apostólica que, integrados ao Poder do Pai, colaboram
ativamente com Ele na obra de redenção e de salvação dos bons e
humildes de coração.
Respeito é o valor que nos move a tratar o outro com atenção,
consideração e importância. “Respeito é bom e todos gostam de ser
respeitados”, é dito popular bastante conhecido! Ao agirmos dessa forma
levamos o outro a fazer o mesmo e é dessa maneira que construímos o
respeito mútuo.
Prezado(a) leitor(a)! É preciso se respeitar. Quem não se respeita,
não inspira o respeito do outro. Até breve!
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