
  

 

 
29 de novembro de 2021 

 

Nunca Desista 

Nunca desista... 
 
Mesmo que não compreenda porque o seu filho querido tem uma limitação que não lhe permite 
ter uma vida da maneira que você sonhou. 
 
Apesar dos esforços em ter uma vida financeira mais equilibrada e não ter êxito. 
 
Mesmo que a mágoa insista em envolver o seu coração. Lute para desanuviar esse sentimento. 
 
Mesmo que a dor esteja dilacerando a sua alma, confie. 
 
Mesmo que o problema esteja se agravando, persista. 
 
Mesmo que a saúde física esteja lhe exigindo lutar incessantemente pelo equilíbrio, pela vida, 
honre-a. 
 
Mesmo que o afeto querido lhe abandone, siga em frente. 
 
Mesmo que a solidão teime em lhe envolver, na calada da noite, em sentimentos de tristeza. 
 
Mesmo que, ao sentir o peso da idade, com as consequências da senilidade, da dependência 
do outro, o receio de envelhecer persistir em lhe incomodar. 
 
Mesmo que ao pegar uma rua e chegar ao final com uma placa de “sem saída”, lembre-se que 
Deus tem estradas onde não enxergamos simples caminhos. 
 
Às vezes, desistimos quase ao final da experiência enriquecedora de crescimento, de 
aprendizado. Seja ela na vida profissional, pois nos exigiu horas a mais de dedicação, tarefas 
difíceis, recomeços, humildade e disposição para o trabalho em equipe, seja ela na vida 
pessoal, quando a convivência no núcleo familiar nos solicita determinadas condutas, 
renúncias, que nem sempre nos predispomos a oferecer. 
 
Há lições em que não enxergamos de imediato o aprendizado que proporcionam. Certamente 
são para o nosso bem. Que saibamos abrir nossa visão para bem assimilar esse conhecimento. 
Somos educados pela vida. 
 
Recordando uma citação anterior, relembramos que a vida não nos pergunta se queremos ser 
fortes. Ela nos ensinará a sermos fortes, resistentes, persistentes e, com o tempo, também 
afetivos. 
 
O Pai está nos acompanhando e, como Pai, sabe o quanto conseguimos dar conta! 
 
Assim, não desista. Nunca! 

 
Muita PAZ! 
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