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                                   O SEGREDO PARA VENCER 
 
 
 O artesão indagou nos anos fruto da experiência o método e a 

fórmula para produzir o instrumento perfeito na acústica e na 

sonoridade exigida pelos virtuoses, no entanto vencido, acreditou-se só, 

sem a aprovação de seu trabalho;  

O cantor laborou árias e exercícios intermináveis para tornar-se o 

maior exemplo da música e no idílio dos corações, porém recusando o 

próprio esforço não atingiu a satisfação pessoal na técnica que buscava; 

O médico renunciou as horas para reconhecer nos livros o estudo 

que lhe capacitaria a resolver os enigmas das moléstias, mas dividido 

entre a posse e a benemerência alheia, colheu as sementes do 

esquecimento como resposta aos ideais de sublimação; 

O artista procurou a alegria no sorriso dos outros e encheu de 

lágrimas o próprio peito ao buscar o sensacionalismo da alma humana; 
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O lavrador solicitou à gleba concurso na eclosão das melhores 

sementes, no entanto buscando produzir mais apenas para a satisfação 

própria, empobreceu  os nobres ideais de dividir o pão; 

O advogado reconheceu no semelhante o beneficiário da justiça 

terrestre ao preço da moeda, conduzindo vidas e tecendo destinos e 

perquiriu a si mesmo como poderia ser o mais notável, embora o 

conhecimento da lei tornou-o irrecorrível à justiça de Deus, encontrando 

a solidão por companhia. 

 Se desejas encontrar o segredo para vencer em todos os 

aspectos de tua vida, ergue a luz celeste acima de tuas próprias 

forças e recites o nome de Jesus em cada passo a palmilhar, em 

cada gesto a executar, em cada pensamento a idealizar e estarás 

vencendo a ti mesmo para melhorares sempre. 

 
Ernesto 


