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Momentos da vida

“Há tempo de plantar e tempo de colher”, diz Salomão no Eclesiastes. Existem momentos em que 
o guerreiro parte para o combate. Mas existem momentos em que é preciso ter paciência e rezar. 
As coisas virão no seu devido tempo. Não se preocupe. Não adianta parecer ocupado ou iludir-se 
com a sensação de que está fazendo alguma coisa. No intervalo entre um combate e outro, o 
Guerreiro pacientemente espera. Se não agir assim, seus olhos não poderão enxergar os sinais 
de Deus. E todos os mapas capazes de guiar seus passos podem passar despercebidos.

Imagine, agora, a vida como um jogo, no qual você faz malabarismo com cinco bolas1 que são 
lançadas no ar... O trabalho é a única bola de borracha. Se cair, bate no chão e pula para cima. 
Mas as quatro outras são de vidro. Se caírem no chão, quebrarão e/ou ficarão permanentemente 
danificadas.

Entendam isso e assim conseguirão o equilíbrio na vida!  Em verdade, quando jovens, 
aprendemos, mas somente mais tarde, compreendemos. Vejam algumas perolas nesta reflexão:

 Não diminua seu próprio valor comparando-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. 
Cada um de nós é um ser especial.

 Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham importantes. Somos todos 
diferentes. Só você tem condições de escolher o que é melhor para si próprio.

 Não deixe que a vida escorra entre os dedos por viver no passado ou no futuro. Se viver um 
dia de cada vez, viverão todos os dias de sua vida.

 Não desista enquanto ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em 
que se deixa de tentar.

 Não tema admitir que não seja perfeito. Não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que 
aprendemos a ser valentes.

 Não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde esteve e para onde vai.

 Não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve. É um tesouro que se carrega 
facilmente.

 Não use imprudentemente o tempo ou as palavras. Não se pode recuperar uma palavra dita.

  A vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo.

 Lembrem-se, finalmente: Ontem é história. Amanhã é mistério e HOJE é uma dádiva. Por isso 
se chama “Presente”  

                                                          
1 Mnemonicamente, daremos os seguintes nomes a estas bolas: o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o 
espírito.
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