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Bom dia, meus queridos amigos! Uma maravilhosa sexta-feira 

para você e todos os seus. Como afirmou o apóstolo Paulo, temos um alvo e 
devemos prosseguir para Ele: “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 diante de mim, prossigo para 
o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”. 
(Filipenses 3:13-14). 

 
Acredito que somos seres informes e a cada novo dia somos 

moldados conforme a vontade do Senhor, assim como foi Saulo, perseguidor 
dos Cristãos, fariseu zeloso, mas transformado em Paulo, austero defensor do 
evangelho que prosseguindo para o alvo chegou a decepcionava-se consigo 
mesmo dizendo: “Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não 
quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o 
pecado que habita em mim”. (Romanos 7:19-20). 

 
E sobre esse caminhar diário, esse aprendizado, encontrei um 

escrito de William Shakespeare que gostaria de compartilhar. Posso? Segue o 
texto:   

 

UM DIA VOCÊ APRENDE…   
Willian Shakespeare   
 
Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil 

diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar 
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não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança ou 
proximidade. E começa a aprender que beijos não são contratos, tampouco 
promessas de amor eterno. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça 
erguida e olhos radiantes, com a graça de um adulto – e não com a tristeza de 
uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, pois o 
terreno do amanhã é incerto demais para os planos, ao passo que o futuro 
tem o costume de cair em meio ao vão. 

   
Depois de um tempo você aprende que o sol pode queimar se 

ficarmos expostos a ele durante muito tempo. E aprende que não importa o 
quanto você se importe: algumas pessoas simplesmente não se importam… E 
aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em 
quando e, por isto, você precisa estar sempre disposto a perdoá-la.   

 
Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que 

se leva um certo tempo para construir confiança e apenas alguns segundos 
para destruí-la; e que você, em um instante, pode fazer coisas das quais se 
arrependerá para o resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades 
continuam a crescer mesmo a longas distâncias, e que, de fato, os bons e 
verdadeiros amigos foram a nossa própria família que nos permitiu conhecer. 
Aprende que não temos que mudar de amigos: se compreendermos que os 
amigos mudam (assim como você), perceberá que seu melhor amigo e você 
podem fazer qualquer coisa, ou até coisa alguma, tendo, assim mesmo, bons 
momentos juntos.   

Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida 
são tomadas de você muito cedo, ou muito depressa. Por isso, sempre 
devemos deixar as pessoas que verdadeiramente amamos com palavras 
brandas, amorosas, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de 
ser a última vez que as veremos; aprende que as circunstâncias e os 
ambientes possuem influência sobre nós, mas somente nós somos responsáveis 
por nós mesmos; começa a compreender que não se deve comparar-se com os 
outros, mas com o melhor que se pode ser. 

   
Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se 

deseja tornar, e que o tempo é curto.   
 
Aprende que: ou você controla seus atos e temperamento, ou 

acabará escravo de si mesmo, pois eles acabarão por controlá-lo; e que ser 
flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa 
quão delicada ou frágil seja uma situação, sempre existem dois lados a serem 
considerados, ou analisados.   

 
Aprende que heróis são pessoas que foram suficientemente 

corajosas para fazer o que era necessário fazer, enfrentando as consequências 
de seus atos. Aprende que paciência requer muita persistência e prática. 
Descobre que, algumas vezes, a pessoa que você espera que o chute quando 
você cai, poderá ser uma das poucas que o ajudará a levantar-se. (…) Aprende 
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que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido: simplesmente 
o mundo não irá parar para que você possa consertá-lo. Aprende que o tempo 
não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante você mesmo seu jardim e 
decore sua alma – ao invés de esperar eternamente que alguém lhe traga 
flores. E você aprende que, realmente, tudo pode suportar; que realmente é 
forte e que pode ir muito mais longe – mesmo após ter pensado não ser 
capaz”.   

 
Aprendemos, com o passar dos dias, que sem Ele nada podemos 

fazer: “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em 
mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer 
coisa alguma”. (João 15:5).   
 


