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O FRACASSO PODE SER SEU SUCESSO NO FUTURO

Logo quando eu cheguei nos Estados Unidos muitas coisas novas tive que aprender.
Praticamente tudo novo. Somos marcados pela nossa cultura, pelos nossos hábitos de
infância e com certeza eles vão direcionando nossa vida. Pois bem: viver na América foi
uma possibilidade na minha vida. Depois de padre tive a oportunidade de vir para cá
dentre outras propostas. Chegar aqui não foi fácil e não acredito que tenha que ser fácil
também. Tudo o que a gente dá valor na vida tem que vir com esforço. Neste caminho
de adaptação vieram duas coisas que realmente me deixaram e deixam um pouco “pra
baixo”. A primeira, a língua. Não sabia eu que era o inglês tão difícil. Nunca menospreze
um idioma. Você vira uma criança de novo, mas as crianças aqui sabem mais que você.
Então, não as subestime. A outra dificuldade foi o teste para tirar carteira de motorista.
Meu Deus! Que sofrimento! Passar por toda aquela experiência traumática de novo.
Pois é! Sim. Fazer o que? Nada, apenas fazer. Mas tudo bem. Procurei informações e
fui. Chegando lá no departamento já quis eu de cara fazer a prova. Fiz a prova e não
passei. Óbvio! Lembra que você está num país diferente do seu, moço! Mas tinha
acertado 16 de 18! Pra uma primeira vez, sem estudar, estava ótimo. Perfeito até. Era
só ser um pouco mais confiante. Estudei um pouco. Só um pouco e pronto. Fui de novo.
“Agora eu passo”, pensei. Mas veio a segunda reprovação e veio em seguida a terceira.
Óbvio! Não estava dedicando o tempo necessário para organizar as ideias, para
estudar. Estava contando com a “sorte”. Na quarta tentativa, já atento aos meus
sentimentos e também a lição que Jesus estava me dando, levei a sério a coisa, estudei
pra valer. Decorei regras e placas de novo. Passei. Eu tinha feito a minha parte. Não
bastava apenas rezarou ficar desanimado. Eu precisa estudar, ter método, precisa me
organizar e não apenas me achar “bom o bastante”. Na nossa vida, amigos, podemos
até ser bom naquilo que a gente acha que é, mas Deus não tem a mesma lógica que a
gente. Ele faz a gente voltar atrás e perceber que se não formos humildes para nos
rebaixarmos a sua presença, nossas lutas não serão vencidas. E o nosso maior inimigo
não é o outro, somos nós mesmos que ficamos tão cheios de orgulho, arrogância e
prepotência. Fique atento ao seu fracasso, pode ser que Deus queria restaurar algo em
você. Pode ser que muita coisa não esteja “dando certo” porque você não está tendo
paciência para esperar, para perceber o caminho. Lembre-se: um passo de cada vez!
Nada se estrutura da noite para dia. Nada é no nosso tempo; tudo é no tempo de Deus.
Se eu consegui superar isso? Quem dera! Estou tentando, mas a lição ficou. Espero
não repetí-la tão cedo!

