
 

 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Meus amigos, um bom dia! Uma magnífica sexta-feira para você 

e todos os seus.  
  
Calvin Coolidge foi o trigésimo presidente norte-americano. 

Sobre a persistência, em certo momento de sua vida, assim assentou: “Nada 
no mundo se compara à persistência. Nem o talento; não há nada mais comum 
do que homens malsucedidos e com talento. Nem a genialidade; a existência 
de gênios não recompensados é quase um provérbio. Nem a educação; o 
mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação 
são, por si sós, onipotentes. O slogan "não desista" já salvou e sempre salvará 
os problemas da raça humana”.  

  
É interessante que a persistência, a resistência e a tribulação 

quase sempre andam de mãos dadas. Conjugando-se tribulação com 
persistência temos como resultado a esperança. É isto que retiramos de 
Romanos 5:3-4: “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, 
porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um 
caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança”.  

  
Persistir, resistir, tenho esta firme convicção, é a formula para 

nutrirmos o nosso íntimo com a preciosa esperança.  
  
E sobre perseverar, resistir as agruras da vida, gostaria de 

compartilhar um escrito intitulado “Resista”. Não tenho a autoria e 
agradeceria quem pudesse decliná-la. Vamos ao texto?    
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RESISTA  

  
Resista um pouco mais, mesmo que a sua coragem esteja 

cochilando. Resista mais um minuto e será fácil resistir aos demais.  
  
Resista mais um instante, mesmo que a derrota seja um ímã... 

mesmo que a desilusão caminhe em sua direção.  
  
Resista mais um pouco, mesmo que os invejosos digam para você 

parar... Mesmo que sua esperança esteja no fim.  
  
Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar 

ainda a linha de chegada... mesmo que as inseguranças brinquem de roda à 
sua volta.  

  
Resista um pouco mais, mesmo que a sua vida esteja sendo 

pesada como a consciência dos insensatos, e você se sinta indefeso como um 
pássaro de asas quebradas.  

  
Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele 

que puxa a manhã pelo braço e essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas 
nascerá para você em breve, desde que você resista.  

  
Resista, persista, insista, não desista, porque estou aqui 

torcendo ansioso para o Senhor, “o Deus da esperança os encha de toda 
alegria e paz, por sua confiança nEle, para que vocês transbordem de 
esperança, pelo poder do Espírito Santo”. (Romanos 15:13).  

 
 


