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INSTANDO À CONSTÂNCIA
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 1ª Coríntios 15:58.
Os altos e baixos são uma constante na vida do ser humano desde o momento que é
concebido, ainda no útero. A vida oscila entre momentos de tristezas e alegrias; entre
saciedade plena e fome e carências; entre saúde e doença; entre períodos de prosperidade e
estabilidade financeira e de penúria e sufoco, quando tudo parece que vai desmoronar; entre
estabilidade psicoemocional e turbulência tal que parece que a vida perdeu o sentido. Mas, eis
que do nada, o horizonte se desanuvia e tudo recomeça com seu círculo de altos e baixos,
numa cadeia interminável de sucedâneos.
Essas realidades são verdadeiras ao longo da vida de cada indivíduo, e não há quem
não as experimente. Fazem parte do processo de crescimento e maturação. No entanto, vez
ou outra, alguns se desesperam ao longo do caminhar, e acabam sucumbindo sob a pressão da
dor necessária do processo de maturação. Alguns encontram forças e se põem de novo a
caminhar; outros quedam prostrados, no aguardo de uma mão que os auxiliem a se levantar.
Nesse panorama, a firmeza e a constância são os únicos paradigmas – metas – a serem
adotadas por alguém que realmente deseja chegar vitoriosamente a um alvo específico. Sem
garra e sem firmeza, bem como sem uma certa firmeza no executar o que se propõe, não se
chega a êxito nenhum.
O enunciado no parágrafo acima é também uma realidade no construir de uma
sociedade familiar, comunidades assistenciais ou religiosas, e até empresas. Muitos são os
revezes entre turbulência e bonança na vida de uma entidade, composta por pessoas
compromissadas com o Senhor da Vida e pelo Senhor da Vida. Essa tem sido nossa experiência
como agência espiritual e física do reino do Eterno nos e com os humanos. Com perseverança
e constância continuaremos no anunciar as boas novas; na música instrumental e vocal; no
prover segurança e hospitalidade; na educação e manutenção patrimonial; na ampliação do
nosso espaço e eventos pontes. Tudo para a glória do Senhor da Vida, angariando vidas para a
eternidade com Ele._edsonbvaleriano_10012016.

