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CONFIE EM DEUS E.....ACREDITE EM VOCÊ ! (III)
“EU VOS ESCREVI JOVENS, PORQUE SOIS FORTES...”(I João 2:14b).
*Só é possível alcançar a luz que existe no fim do túnel quando damos mais
importância ao objetivo em alcançá-la que ao incômodo causado pela momentânea
escuridão.* Disse alguém, com muita sabedoria.
Deus acredita em nós e nos valoriza. Tanto é que deu Seu Filho para nos redimir.
Ora, sendo Ele perfeito em sabedoria e conhecimento, investiria tanto em algo inútil? Com
toda a certeza, Ele “pensou” cada um de nós com um propósito específico ao nos criar. E
não somente isto, mas também nos dotou de capacidade e potencial para cumprirmos os
Seus desígnios. Mas às vezes o pessimismo assalta com o ceticismo: “É fácil acreditar que
temos potencial quando ainda não amargamos um doloroso fracasso em algo que críamos
ser capazes de realizar.”
Sem dúvidas devemos ser realistas e de pés no chão, entendendo que o fracasso total
ou parcial é sempre uma possibilidade. Isto por termos que levar em conta que a alienação
do ser humano de Deus, efetivada no Jardim do Éden, deixou seqüelas quase que
humanamente irreversíveis.
Fisicamente estamos sujeitos a excesso de fadiga e enfermidades; adquirimos uma
tendência nata para a desarmonia conosco mesmo e com o próximo, o conseqüente
distanciamento de Deus. Contudo, deixar de colocar o potencial em prática por causa do
insucesso de experiências anteriores, é viver em função do passado e não do futuro. O
passado pode às vezes funcionar como uma âncora arriada que impede o nosso navio da
vida em continuar sua jornada.
A função proveitosa do passado no que concerne a todos os acontecimentos
envolvendo nossas vidas, é fornecer dados, parâmetros, lições e outras fontes de
orientações que nos permitam um futuro melhor planejado e melhor vivido.
Ao investirmos em nossas vidas na busca de realizações, bem faremos se nos
ativermos à recomendação do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos
Tessalonicenses:”Examinai tudo. Retende o bem.” (V.21 –Ed.Revista e Corrigida).
Evitemos arrependimentos ao dizer sim ou não ao que nos proponha descobertas e
crescimento. O sucesso é sempre precedido pela prudência. O exame criterioso dos prós e
contras, bem como o planejamento em como realizar o que nos é proposto, quer na vida
particular ou numa empresa, pode ser determinante do sucesso ou do fracasso.
Jesus, o Mestre por excelência, desde ainda criança planejou cada passo de sua vida
e realizou tudo o que propusera realizar. Portanto, Seu conselho deve ser seguido:
“...aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração...”(Mateus 11:29b). Ou seja,
uma boa dose de mansidão e humildade no caminhar da vida, não fará mal a ninguém.

