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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus familiares. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo, 
pouco observada nos dias atuais. Nos impacientamos, hoje em dia, por 
praticamente tudo. Nos poucos minutos de espera no elevador, na fila no 
banco, aguardando para preparar o seu prato no self service, estas são apenas 
algumas das situações onde é perceptível a escassez dessa virtude.  

 
Até mesmo quando estamos em um culto a Deus, a impaciência é 

perceptível, com um número considerável de “fiéis” que saem para beber 
água, para atender um telefonema, ou mesmo se ausentam porque está 
quente ou frio demais, a música não agrada, ou a pregação está demorando 
demais.  

  
Um dos fatores de tanto sucesso para as Redes Sociais é a 

instantaneidade dos posts, tudo deve ser resumido, exibido em apertada 
síntese, pois não há mais paciência, não há mais tempo para a leitura de algo 
mais denso, que explore a matéria de forma mais abrangente, com alguma 
profundidade.  

  
São muitas as passagens bíblias que nos ensinam a valorizar este 

fruto do Espírito, a paciência. O Salmista nos diz “Espere no Senhor. Seja 
forte! Coragem! Espere no Senhor.” (Salmos 27:14); o apóstolo Paulo, ao se 
reportar a igreja de Roma, também enaltece essa virtude, senão vejamos: 
“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na 
oração.” (Romanos 12:12).  

  
Encontrei um escrito, intitulado “Tenha paciência, muita 

paciência”, de autoria desconhecida, que gostaria de compartilhar. Segue 
adiante: 

 

TENHA PACIÊNCIA, MUITA PACIÊNCIA  
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A paciência é uma virtude que poucas pessoas têm. Na maioria 
das vezes, não se contentam com as coisas, no momento em que se nos 
apresentam, pondo-se a maldizer tudo e a todos, exigindo dos outros aquilo 
que não pratica.  

  
A paciência é, acima de tudo, sabedoria. É esperar o momento 

certo de fazer ou de dizer as coisas, sem criar nenhum tipo de rejeição. É a 
serenidade, diante das dificuldades, impedindo que ações mal pensadas sejam 
externadas. Não é subserviência, é cautela, é saber esperar a oportunidade 
exata é ter a calma necessária.  

  
A paciência é um dom Divino. Felizes aqueles que a usam com 

sabedoria. A paciência é a certeza do que se quer, se busca, se espera. Não 
adianta ficar impaciente, isto só irá aumentar o sofrimento, angústia, a 
agonia, o desespero e tudo isso faz com que a pessoa se perca em meio aos 
seus próprios objetivos.  

  
Não se desespere diante das dificuldades, mantenha-se 

calmamente, ainda que grande seja a dor e o sofrimento interminável. 
Espere. Espere. Não tenha pressa, nada acontece por acaso, tudo tem seu 
tempo certo.  

  
De nada adianta apavorar-se, desatinar-se, isto fará com que 

você tome uma decisão que talvez, mais tarde, poderá lhe custar muito. Não 
queira resolver tudo ao mesmo tempo, dedique-se um pouco a organizar as 
coisas à sua volta, isto facilitará a sua vida e a dos outros e tornará melhor o 
seu dia a dia, o convívio com os outros, onde quer que você esteja.  

  
É devagar que se vai ao longe. Toda grande caminhada começa 

com o primeiro passo. Tenha paciência, muita paciência. 


