CRÔNICA

Sucesso x Fracasso
O que é sucesso afinal? Ter
êxito em alguma coisa? Um
resultado feliz ao final de um
projeto ou desejo? Conquistas
pessoais e profissionais? Muito
se discute ou mesmo se estuda
sobre o segredo do sucesso.
Muitos falam em regras, mas na
maioria das vezes o sucesso
não acontece com facilidade.
Normalmente, ele só chega
após muito esforço e muitas
tentativas fracassadas. Uma
frase do escritor e jornalista
britânico Wiston Churchill define bem: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo . O certo é que só vai
além quem realmente consegue ser determinado e corajoso.
Quem enfrenta o medo, receios e limitações para valer. Quem
aprende mais sempre que possível e acima de tudo trabalha
com entusiasmo e determinação. Apenas isso não é a garantia
para o sucesso, mas certamente são os principais passos.
Há outra coisa importante que sempre lemos e ouvimos
em depoimentos e até mesmo em fábulas, mas é uma grande
verdade. Nunca devemos ouvir aqueles que dizem que não é
possível. São muitos os exemplos negativos na vida e não é
porque para alguns não deu certo, que para você não tenha de
dar. Muito pelo contrário. Exemplos negativos servem para
fazer diferente e buscar novas direções e tentativas. Não
devemos aceitar um não como resposta. Claro que falar
assim é fácil. Mas a partir de um não , busque um novo rumo
para um sim .
Nem tudo no mundo tem uma lógica. Não é porque você
tem dificuldade de raciocínio que não poderá ser um grande
estudioso e sabedor de várias ciências; não é porque você não
tem muita coordenação que não pode se especializar em algo
que requer certas habilidades motoras; não é porque você é
tímido que não possa ser um ótimo ator ou palestrante; não é
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porque você não seja um exemplo de beleza que não possa
conquistar a mulher ou o homem dos seus sonhos; não é
porque você não tem os dois braços que não possa escrever
com os pés. Todos são capazes de ir muito além. Na realidade
podemos ser quase tudo o que quisermos. Claro que algumas
coisas são bem mais difíceis do que outras, mas para isso
acontecer de fato, é preciso muito esforço, dedicação e determinação.
Não ouça o não dos pessimistas. Não ouça os que
duvidam de você. Nada é impossível para quem tem fé. As
possibilidades de realizações são imensas. Mas ninguém
conseguirá nada se não correr atrás , se não se especializar,
estudar ou simplesmente aprender da maneira que for preciso.
Por mais simples e limitado que uma pessoa seja, tudo é
possível para aqueles que creem. Evolua dia após dia. Mesmo
que lentamente. Vá até o fim e se realize. Nada mais prazeroso
do que chegar lá na frente e se lembrar das lentas e difíceis
etapas e de tudo que você trilhou para chegar aonde queria. Só
não podemos desistir de lutar. Às vezes o momento da vitória
nem chegou ainda, mas quando nós já a declaramos nossa
mente se programa para viver aquilo que nós proclamamos.
O fracasso
O estado do fracasso tem um poder assolador entre nós.
Infelizmente é comum termos dias em que não nos sentimos
felizes com nossos resultados ou quando um projeto não dá
certo. Às vezes temos uma grande expectativa de conseguir
algo, de ter uma promoção, um novo trabalho, um novo contrato ou mesmo um encontro, uma vitória num jogo, um resultado
de exame, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que
gostaríamos e planejamos. A frustração faz parte da vida
humana, mas precisa ser trabalhada. Não podemos permanecer muito tempo frustrados.
A capacidade humana de superação é sensacional e
entusiasmante. Certos testemunhos de vida das pessoas são
alimento e combustível para também querermos superar as
barreiras e ir além ou simplesmente tentar de novo. Sabemos

que não é fácil. Muitas vezes nos sentimos injustiçados,
ficamos sem entender o porquê de algo ter acontecido. Alguns
até se revoltam. Mas a capacidade de se levantar, se organizar
e em vez de parar e se lamentar, buscar um novo caminho, é
fantástica e necessária. A vida precisa ficar em ordem. A
faxina espiritual é fundamental, pois todos os dias a vida nos
polui de alguma maneira. Seja no mau humor de um familiar
ou colega de trabalho ou até o noticiário dos jornais com
tantos fatos negativos acontecendo constantemente. Mas não
podemos manter o aborrecimento sobre esses fatos.
A dor que você pode estar sentindo hoje não é definitiva.
Acredite nisso. Quem já passou por isso pode comprovar. É
natural que doa muito. Mas será mais fácil se você começar a
alimentar a esperança de que essa dor vai mudar de formato e
será suportável. Por mais difícil que possa ser esse dia de hoje,
se for bem vivenciado com fé no coração, acreditando na
sabedoria divina de que tudo vai passar, esse dia tão terrível
pode ser, no futuro, um dia de aprendizado.
A indignação não é fracasso e nem deve nos puxar para
baixo. Temos de nos posicionar e pensar que o mundo não tem
de ser assim. O conteúdo das novelas e das notícias que nos
chegam está recheado de traição, de injustiças, de impunidades, de ódio, roubos, assassinatos. Esse pensamento acima
foi inspirado nas palavras do Padre Fábio de Melo, que em seu
programa Direção Espiritual nos diz que o mundo não tem de
ser assim e que o papel dessa indignação possa provocar em
nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente a partir da
parte que nos cabe.
Assim, quando proclamamos uma vitória, mesmo sem ter
ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, dispomos
o espírito a não mergulhar no fracasso e a graça de Deus se
antecipa dentro de nós, compreendendo o momento difícil
para nos dar o entendimento que a vitória chegará. Que assim
seja! Deus abençoe você!
Fabily Rodrigues (Editor)
jaragua@emfocomidia.com.br
JORNAL JARAGUÁ EM FOCO - EDIÇÃO 63 - JULHO DE 2014

