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MELHORE A CONVIVÊNCIA

“RELACIONAMENTO FÁCIL
NÃO EXISTE”, DIZ AUTOR
Missionário fala sobre as atitudes que atraem as pessoas

LAILA MAGESK
lmagesk@redegazeta.com.br

Acostumado a ouvir as an-
gústias das pessoas e aju-
dá-las,omissionáriodaCo-
munidadeCatólicaCanção
Nova, Márcio Mendes, de-
cidiu escrever o livro “Co-
mo se dar bem com quem
você quer bem”. Na obra,
Mendes divide suas expe-
riênciasdeanoseindicaca-
minhos para viver em har-
monia com o outro e con-
sigo mesmo. Veja abaixo
trechos da conversa.

SOLIDÃO
Aprendi muito conver-

sando com as pessoas. Vi
que elas sofrem de solidão.
Grandepartedosofrimento
delasnãotêmavercomcoi-
sas, têm a ver com relacio-
namentos malsucedidos.

Quando a pessoa tem bons
relacionamentos, o resto na
vida ela vai superando. En-
tão,viumaoportunidadede
ajudar quem está vivendo
esses dramas sentimentais.

HORA DE SE AFASTAR
Mesmo quando se lida

com quem ama, a relação
sempre tem desafios e exi-
ge sacrifício, porque rela-
cionamento fácil não exis-
te.Aquestãoéquandoessa
ligação começa a nos en-
tristecer, a nos desanimar,
quandopassamosaserpes-
soas desgostosas com a vi-
da, já não temos nenhum
prazeraoladodaquelapes-
soa. A gente nota que saí-
mos pior do encontro que
temos com ela, nunca me-
lhor. Então, é um sinal ver-
melho que se ascende.

ESCOLHAS
Existemcritériosparaes-

colherquemvaiestaraoseu
lado. O tempo que você in-
vesteemumrelacionamen-
toquenãoébom,éoquevo-
cê perde em um que seria
bom. Escolha pessoas de
confiança e que não têm
simpatia pelo o que é erra-
do, desonesto e mau. Além
disso, prefira as que sejam
transparentes, sinceras e
que quando percebam algo
deerrado,falemparavocêe
não de você. Perceba em
que horas essas pessoas
aparecem na sua vida, por-
que quando estamos bem e
temossucesso,é fácilapare-
cer alguém que queira esta-
belecer vínculos com a gen-
te.Masnahoradadificulda-
de que você vê quem são os
seus amigos de verdade. O

cônjuge deveria ser o pri-
meiro e mais fiel amigo.
Amizade verdadeira leva
tempo para ser construída.

PODER DA ATRAÇÃO
Através do reconheci-

mento dos pontos positivos
queapessoatem,équevocê
gera aproximação. Quando
você vai reforçando o posi-
tivo nessa pessoa, ela vai
percebendo que o seu olhar
sobreelaéamoroso,quede-
seja o bem dela e valoriza
aquilo que ela faz de bom.
Construída uma relação no
positivo, ela vai suportar
uma crítica que você venha
afazer.Ocaminhoépromo-
veroqueexistedebom,por-
queparacolocaremevidên-
ciaonegativo,nãofaltagen-
te nos dias de hoje. É muito
importante aprendermos a

elogiar. É elegante, sinal de
inteligência e abre muitas
portas. Não só elogiar os
amigos,dentrodecasaépor
onde devemos começar.

DIZER NÃO
Se há quem abuse de

nós, temos que repassar
mentalmente o nosso en-
controcomessapessoa,sa-
ber que vamos estar com
ela e, que, provavelmente,
elavai investirpara tirarde
nós aquilo que não pode-
mosdar.Equeemoutrassi-
tuações nós estávamos
despreparadoseacabamos
dizendo sim. Treine. Diga
não com carinho e gentile-
za. Precisamos aprender a
nos cuidar e a respeitar os
nossos limites, porque nin-
guém é perfeito e temos li-
mitações e fraquezas.

“Falar o que quer e na
hora que quer não é
transparência, mas
falta de educação”
—
MÁRCIO MENDES

“Se você quer ser uma
pessoa interessante, é
muito importante fazer
do outro o motivo da
sua conversa. E não
ficar preso só a você
mesmo. A segunda
dica é ser comedido. É
bom que a gente fale,
mas tudo na vida tem
um limite”

“Muitos procuram
ajuda para corrigir o
que já está estragado,
mas o melhor é
aprender com o
passado e se prevenir
de erros futuros. Não
deixar que pessoas
imaturas provoquem o
estrago que outras já
causaram”

“Elimine a disputa de
seus relacionamentos
mais íntimos, como
amizade e casamento.
Do contrário, você não
consegue nem
compartilhar uma
alegria. A relação deve
gerar comunhão do
que se tem e não
divisão e comparação”

Inspiração
Márcio conta que escre-
veu o livro para compar-
tilhar sabedorias que
aprendeu ao longo da vi-
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