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APROXIMANDO-SE 2016... 
 Com um novo ano às portas é praticamente inevitável não formular novas expectativas 
e novos planos de reformulações de ideais. O que não foi realizado, conseguido ou 
conquistado, deixa um sabor de desafio que não se permite desistir da busca dos mesmos 
alvos, e quiçá maiores, porém, com novas estratégias. 
 Para tanto mister se faz deixar atrás o peso das falhas, dos tropeços,das decepções, 
das fraquezas e das lágrimas; porém jamais se esquecer das lições aprendidas e da maturidade 
conquistada. Mas atrás também devem ficas as bênçãos, as vitórias, as alegrias e sucessos; 
pois estas elevam a um patamar não para nele se estacionar deliciando o sabor de vitórias 
passadas. Se si para embevecido com as alegrias do ontem que se foi, ou mesmo amargurado 
por etapas não alcançadas, então fica-se estagnado no tempo e espaço, enquanto outros 
seguem a jornada. 
 Uma estratégia adequada ao novo que se aproxima é de um uso apropriado da 
maturidade adquirida com metas não alcançadas. Pois uma lição de vida – que não se aprende 
em banco de escola – vale mais que livros ou anos aulas; serve de catapulta ou trampolim para 
se elevar às alturas antes não pensadas. Paulo, o apóstolo usou essa estratégia ao 
recomendar: “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e 
é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, 
prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus.” Filipenses 
3:13-14.  
 Qualquer pessoa, em qualquer segmento de vida que leve, deveria estabelecer um 
objetivo final para sua vida, e repito aqui o que já citei em outros textos: “Aquele que não 
possui uma causa pela qual morrer, não merece viver.” Lamentável é que a grande maioria 
estabelece alvos medíocres demais. Muitos param no ensino fundamental; outros no ensino 
médio; alguns no técnico e graduação. Pouquíssimos chegam ao mestrado e doutorado. 
Ninguém, ninguém jamais voará mais alto que os próprios 
sonhos!_edsonbvaleriano_27122015. 


