
14 M e u  A m i g o

O 
arrependimento  

é uma coisa boa!

G
emma e sua amiga Harper estavam sentadas 

debaixo da árvore, em frente à casa de Gemma. 

A árvore estava cheia de flores cor- de- rosa. O dia 

estava lindo.

“Adivinha”, disse Harper. “Meu primo está se for-

mando no Ensino Fundamental.”

Gemma estava mexendo na grama. Ela queria 

estar se formando também.

“Isso parece legal”, ela disse.

“Vamos fazer uma grande festa em família para 

comemorar”, disse Harper. “Meu primo vai 

começar o Ensino Médio no pró-

ximo ano. Ele é muito sortudo!”

“Meu irmão já terminou 

o Ensino Médio”, disse 

Gemma.

“Você sabia que 

no Ensino Médio 

você tem seu próprio 

armário?”, perguntou Harper.

“Sim, eu sabia!”, disse Gemma. “Eu já lhe disse — 

meu irmão já fez o Ensino Médio.” Gemma pensou: 

“Por que Harper continua se gabando? Ela não está

me dando a chance de falar nada!”

“E educação física! Eles fazem educação física 

todos os dias”, disse Harper. “Meu primo disse…”

“Harper, não me importo com o que seu primo 

disse”, retrucou Gemma. “Já sei tudo sobre o Ensino 

Médio.”

Harper olhou para as flores que haviam 

caído da árvore. O rosto de Gemma 

estava queimando de raiva. Ela 

não sabia o que dizer ou fazer.

Por fim, Gemma se levan-

tou. Sacudiu a sujeira de 

sua calça e correu para 

casa.

Julia Willardson
(Inspirado em uma história verídica)
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Por que ela ficou tão brava? Harper não havia feito 

nada de errado. Gemma se sentou à beira de sua 

cama e respirou fundo. Lamentou ter dito aquilo a 

Harper. Não tinha sido nada gentil.

Ela olhou para sua escrivaninha e viu um 

fichário de cor pêssego com corações bri-

lhantes. Era o livro do batismo que sua 

mãe fizera. Dentro dele havia fotos de 

sua vida e mensagens de familiares e 

amigos. Ela pegou o fichário e folheou 

as páginas.

Então, viu uma mensagem que 

dizia: “Quero que saiba que o Pai 

Celestial está feliz por sua esco-

lha de ser batizada. Quando você 

cometer erros e se arrepender, Ele vai 

perdoá- la. O arrependimento é uma 

coisa boa!”

Gemma respirou fundo. A 

maneira como tratou Harper não 

foi uma boa escolha. Mas agora 

sabia o que fazer.

Ela correu para fora e se sen-

tou ao lado de Harper. Harper 

olhou para baixo.

“Desculpe pelo que eu 

disse. Eu não deveria ter 

sido tão rude”, disse Gemma.

Harper levantou o rosto. “Tudo bem. Sei que não 

foi sua intenção. Obrigada por pedir desculpas.” 

Ela deu uma flor que havia caído da árvore para 

Gemma.

Naquela noite, Gemma contou à mãe 

o que havia acontecido. “Harper me 

perdoou”, disse Gemma. “Mas ainda 

preciso pedir perdão ao Pai Celestial. 

Você quer me ajudar?”

“Claro”, respondeu sua mãe. Ela 

deu um grande abraço em Gemma. 

“Você quer orar a respeito disso 

agora?”

Gemma e sua mãe se 

ajoelharam.

“Querido Pai Celestial”, orou 

Gemma, “sinto muito por ter 

sido rude com Harper. Quero 

me arrepender e melhorar”.

Gemma se sentiu bem ao orar. 

Ela ficou feliz por poder fazer as 

pazes com Harper e com o Pai 

Celestial. O arrependimento foi 
uma coisa boa! ●
Essa história aconteceu nos Estados 
Unidos.

Como você  
se sente quando 

se arrepende?


