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16. Sem motivação... Por quê?

Só existe uma pessoa no mundo que é capaz de desenvolver a sua motivação:
Você mesmo(a). Não importa o que os outros façam em seu favor; nada será possível se
Você não estiver disposto(a). É impossível dar motivação para as pessoas, pois,
motivação é algo que vem de dentro; são os motivos que cada pessoa tem para se
colocar em ação.
Por mais que outras pessoas se esforcem ao máximo, poderão apenas “incentivar”
a sua busca por melhores resultados ou situações, uma vez que a decisão final será
sempre sua, para qualquer coisa em sua vida. Não adianta alguém lhe dizer, por
exemplo, que um passeio será maravilhoso, com pessoas alegres e em um lindo lugar.
Se Você não tiver vontade de passear, o máximo que conseguirão é fazer com que vá
obrigado(a), a contragosto.
É dessa mesma maneira que tudo funciona no dia-a-dia de uma pessoa com essas
reações desmotivadoras. O ambiente pode ser maravilhoso e as condições de vida, de
trabalho ou de estudo perfeitas ou dentro da normalidade, contudo, nada a contentará.
Porém, pode acontecer o contrário disso... Há pessoas que convivem com outras
de difícil trato ou em ambientes não tão favoráveis, por longo ou curto espaço de tempo
que, apesar de tudo, enfrentam as dificuldades e seguem pela vida a fora bem-dispostas.
Qual seria o diferencial entre essas duas situações? A pessoa do segundo caso se
supera porque está motivada; porque deseja seguir avante; porque confia que, sob a
graça e a proteção de Deus Pai e dos Seus Santos, sempre haverá uma saída honrosa
para esta ou aquela situação que esteja enfrentando e que dias melhores virão! É aquela
que, pode ainda não ter ouvido falar nessa Santa de Deus mas, age conforme a Santa
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Vó Rosa recomendava a muitos que a Ela recorriam em busca de solução para os
contratempos da vida: “Carregue a sua cruz com classe, meu filho!”
E o que podemos dizer a respeito da pessoa do primeiro exemplo? O que estaria
lhe faltando? Será que a sua maneira de crer não pode ajudá-la em nada? O que poderia
fazê-la sair desse conformismo frustrante?
É bem possível que Você, prezado(o) leitor(a), conheça pessoas como essas...
Quanto à que busca se superar, praticamente, nada temos a acrescentar; resta
apenas rogarmos a Deus Pai e aos Seus Santos que continuem a ampará-la em sua
caminhada...
E quanto à pessoa do primeiro exemplo? Reagir e não se acomodar às situações
depressivas seria o ideal para despertar em si a própria motivação, inclusive para evitar
que a falta de ânimo, o desalento, a acomodação ou dificuldade em cumprir tarefas, até
mesmo as mais simples e corriqueiras do dia-a-dia, se instalem e impeçam-na de ser
uma pessoa de boa convivência. Seria proveitoso, também, um pequeno esforço no
sentido de não ser sempre um(a) observador(a) passivo(a), crítico(a) e lamuriento(a)
disso ou daquilo sem nada fazer para melhorar as suas atitudes a fim de viver e conviver
bem com aqueles que consigo interagem.
Resumindo, prezado(a) leitor(a), a falta de motivação ou sentir-se desmotivado(a)
decorrem da ausência de decisões bem simples! São elas a iniciativa e a força de
vontade. Ambas impulsionam a reagir e a se esforçar para ser alguém que, apesar das
dificuldades comuns à maioria das pessoas, tem boa disposição e está motivado(a) para
prosseguir porque confia em Deus e coloca a sua fé em prática; porque tem amor e
consideração pelo próximo e porque se esforça para ser uma pessoa com quem a
convivência é sempre agradável, apesar das circunstâncias, sejam elas de abastança ou
de menores recursos e comodidades!
Caso Você, prezado(a) leitor(a), esteja passando por um tipo de situação
semelhante à falta de motivação, reaja e não se acomode! Lembre-se de que Você é
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uma pessoa importante para Deus... Ele enviou o Seu Filho Amado como Redentor e
Salvador para que Você tenha vida; e vida em abundância... Nos dias presentes enviou
o Consolador da promessa de NS Jesus e preparou o Santo Pastor para esclarecer a
Verdade do Reino dos Céus, também para arrebanhar e conduzir os filhos e filhas de
Deus no caminho do bem e da justiça, a fim de que estes sejam felizes e bemaventurados.
Vamos em frente com coragem e fé, prezado(a) leitor(a)... até breve!
-/-

SP., abril/2018 - Ane e Germano Keppler

Rua Baguari, 158 - Tatuapé - São Paulo - SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)

www.igrejaapostolica.org

www.horamilagrosa.org

3

