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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica sexta-feira para você e 

todos os seus. Nos momentos de dificuldades o melhor a fazer é seguir o que o 
apóstolo Paulo nos ensina, ou seja, “esquecendo do que ficou para trás 
prosseguir, avançar para o que está adiante” (Filipenses 3:13).   

 
A persistência é a chave para que não caiamos numa depressão 

sem fim e, como bem escreveu Calvin Coolidge, “não existe nada neste 
mundo que possa tomar o lugar da persistência. Talento não pode; nada é 
mais comum que gente talentosa sem ser bem-sucedida. Genialidade não 
pode, há muitos gênios que nunca experimentaram nada. Instrução não 
pode. O mundo está cheio de gente instruída, mestres e doutores que não 
tem, sequer, um emprego fixo. Sem persistência e determinação somos 
impotentes”.  
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Às vezes é muito difícil, sabemos disso, faz parte do nosso 
cotidiano. São muitos os momentos em que temos que nos esforçar muito para 
continuar. Fácil, muito mais fácil, seria desistir e parar, mas persistir será 
recompensador.  

 
Sobre o tema, persistência, encontrei um texto de Alexandre 

Rangel, publicado no livro “As mais belas parábolas de todos os tempos – 
Volume III”, que gostaria de compartilhar. Vamos a ele?  

 

NÃO SE RENDA  
 
Desde criança Silvania tinha uma paixão: dançar e sonhar em ser 

uma grande bailarina do Balé Bolshoi.  
  
Um dia, Silvania teve uma grande chance.  
 
Conseguira uma audiência com Sergei Davidovitch, mestre do 

Bolshoi, que estava selecionando aspirantes para a companhia.  
 
Dançou como se fosse seu último dia na Terra. Colocou tudo que 

sentia e que aprendera em cada movimento.  
 
Ao final, aproximou-se do mestre e perguntou-lhe:  
 
- Então, o senhor acha que eu posso me tornar uma grande 

bailarina?  
- Não – respondeu o mestre.  
 
Na longa viagem de volta à sua aldeia, Silvania, em meio às 

lágrimas, imaginou que nunca mais aquele “NÃO” deixaria que reverberar em 
sua mente.  

 
Dez anos mais tarde Silvania, já uma estimada professora de balé, 

criou coragem de ir a à apresentação anual do Bolshoi em sua região. Sentou-
se bem à frente e notou que o senhor Davidovitch ainda era o mestre.  

Depois do concerto, aproximou-se do cavalheiro e contou-lhe 
quando doera, anos atrás, ouvir-lhe dizer que não seria capaz de participar do 
Bolshoi.  

 
Mas, minha filha, eu digo isso a todas as aspirantes – respondeu o 

senhor Davidovitch.  
 
- Como o senhor poderia cometer uma injustiça dessas? Dediquei 

toda minha vida! Todos diziam que eu tinha o dom. Eu poderia ter sido um 
sucesso se não fosse o descaso com que o senhor me avaliou!  
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Havia solidariedade e compreensão na voz do mestre, mas ele não 
hesitou ao responder:  

 
- Perdoe-me, minha filha, mas você nunca poderia ter sido grande 

o suficiente se foi capaz de abandonar seu sonho ao ouvir o primeiro não.  
 
Que neste novo dia, meus queridos, apesar das adversidades, 

prossigamos com perseverança.  
 


