
 

Episódio 63 

Celebrando as pequenas alegrias  
e conquistas 

Você às vezes se sente numa rotina que não está te dando mais alegria 
nenhuma ou sente que está estagnado no mesmo lugar, que não tem 

vivido grandes coisas como as pessoas ao seu redor estão 
(aparentemente) vivendo? Isso acontece com muitos missionários e 

cristãos em geral, para ser sincera, e tem muito a ver com a mentalidade 
e hábitos que estamos desenvolvendo ou deixando de desenvolver. 

O que andei pensando 

Recentemente me peguei pensando exatamente sobre essa 
questão de olhar para o lado e pensar o quanto as outras pessoas 
estão fazendo ou conquistando coisas muito mais interessantes e 
grandiosas do que eu. Sim, isso acontece comigo e possivelmente 
em algum momento quem não passou, vai passar por isso. A 
diferença é que quase ninguém fala abertamente sobre isso. 


Ultimamente eu tenho focado em usar conscientemente no meu 
dia-a-dia um recurso de autorregulação para saúde emocional que 
é a autoanálise e reflexão. Aprendi isso em terapia e busco sempre 
que possível analisar as raízes dos meus sentimentos, no sentindo 
de me perguntar o que está causando o sentimento que tenho 
naquele dia. “Estou tão triste hoje”, mas por quê? 


O grande ponto é que comecei a perceber que na maioria das 
vezes que eu estava pra baixo era porque estava me sentindo de 
alguma forma improdutiva, por não estar alcançando uma série de 
coisas e ia muito por um viés de comparação. Semana que vem 
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teremos a continuação desse episódio justamente pela 
comparação ter um papel crucial nos nossos sentimentos, mas é 
importante que a gente perceba que isso tem muito que ver com a 
nossa mentalidade. Percebi que estava numa forma de pensar 
muito tóxica e depois conversando, lendo e refletindo vi como 
nossas expectativas e a métrica que usamos quando analisamos 
nossos objetivos nos deixa no chão, mas porque não estamos 
tendo uma mentalidade de analisar cada nova conquista nossa.


Por que estou falando isso? 

Uma coisa que a gente não percebe é que a vida em sua quase 
totalidade acontece em pequenos incrementos, ou seja, não é algo 
que de repente muda sua vida, mas quando você olha para trás 
você fala “Caramba, minha vida mudou completamente”. Um 
exemplo bem prático: muitos dos meus conhecidos pensam que 
mudar para Europa fez com que eu tenha uma vida super 
confortável e luxuosa. Entretanto vem a questão, por que eu não 
vejo na minha vida como algo sensacional o fato de estar morando 
num país europeu?


Porque na verdade foi devido a pequenos incrementos que isso 
aconteceu. Não vim porque de repente ganhei uma bolada de 
dinheiro, ou conheci uma pessoa na internet e me mudei pra cá, ou 
ganhei uma bolsa de estudos. Foi diferente, conheci o Lukas fora 
do nosso contexto e países do origem, onde nós dois estávamos 
em pé de igualdade, não fazia diferença se eu vinha do Brasil ou 
ele da Alemanha. Depois disso a gente foi desenvolvendo esse 
relacionamento, visitei ele na Alemanha, ele me visitou no Brasil e 
tudo foi se tornando muito natural até o momento que decidimos 
tomar um próximo passo de carreira missionária a longo prazo. Foi 
tudo tão natural, tão gradativo que eu não me espantei em agora 
estar morando na Alemanha. 


A vida em pequenos incrementos 

O mesmo acontece com você, só que você não nota. Se olhar para 
trás vai ver que está num outro patamar da vida, mas não percebeu 
que chegou nele porque foi acontecendo gradativamente. Isso 
serve para coisas boas e ruins.  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Se você não percebe que as coisas da vida são graduais, também 
não vai valorizar o que está acontecendo. Esse é um exemplo das 
pessoas não conseguirem juntar dinheiro. Um indivíduo ganhava 
duzentos reais por mês, num próximo trabalho ganhou 
quatrocentos, e daqui a pouco está ganhando quinhentos reais, 
depois mil. Dificilmente a gente pula de ganhar duzentos para três 
mil reais e a maioria das pessoas vai ter incrementos tão pequenos 
no salário que raramente perceberá essas mudanças e pensar “Até 
mês passado vivia com mil e quinhentos reais, esse mês recebo mil 
e setecentos, então agora vou guardar duzentos reais”. A pessoa 
acaba pensando “Que bom que ganho mil e setecentos porque 
estava tão apertado e agora posso gastar com essa outra coisa 
que estava querendo”. Acontece que a cada incremento a pessoa 
vai gastando mais. Então não importa se nos últimos cinco anos a 
pessoa passou de quinhentos para mil e quinhentos reais, ela vai 
continuar gastando todo esse dinheiro de toda forma, entende?


Uma mudança de mentalidade 

É por isso que precisamos ter uma mentalidade totalmente 
diferente e perceber essas pequenas conquistas, porque se não 
estamos cientes disso, iremos nos desregular, desanimar, não 
valorizar e até desenvolver distorções em nossa vida por não estar 
conseguindo enxergar o que aconteceu por estar observando a 
vida dos outros. 


Por isso é tão importante criar mecanismos para reconhecer as 
suas conquistas. Na vida missionária se você não for intencional e 
ficar de olho no que está acontecendo celebrando os momentos, 
você pode ficar decepcionado. Principalmente para missionários 
de carreira (mais do que um ano e meio/dois anos de serviço).


O ponto é que no caso de um ano no campo missionário, todos 
sabem que você tem data para voltar e as coisas podem acontecer 
mais rápido, para bom e para ruim. Por exemplo: Se a pessoa sabe 
que estará lá por um ano, ela pode querer acelerar os estudos 
bíblicos, batizar correndo porque quer que você veja o batismo. 
Agora, por outro lado, numa missão de carreira, as coisas 
acontecem muito mais lentamente por não ter uma data limite. Vai 
ter país que você vai ter que se alegrar com o fato de ter 
conseguido finalmente falar para alguém que você é cristão e isso 
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já é uma super conquista. Em outros, fazer o convite a uma pessoa 
para estudar a Bíblia é um grande êxito.


Precisamos comemorar as pequenas coisas tanto na missão, 
quanto na vida pessoal. Hoje a minha felicidade é quando consigo 
sair para caminhar. Para quem está tentando perder peso, busque 
não focar nos vinte quilos que precisa perder. Mas comemore 
quando conseguir fazer exercício ou escolher um alimento mais 
saudável no lugar de um calórico. 


Colocando em prática 

A última dica que quero dar, principalmente para quem está em 
missão fora do seu país: Tire um dia na semana para conhecer algo 
do local, provar, conhecer a cultura, a culinária. Porque na verdade 
no primeiro ano é essencial que você se integre àquela cultura e 
tente abraçar ao máximo essa nova cultura porque quando 
começar a ir para casa na licença missionária vai poder trazer 
realmente o que sente falta do seu país.


A gente precisa ter esses mecanismos de curtir o que temos e 
estamos vivendo, principalmente valorizar o que temos nas mãos 
ao invés de sonhar com o que está distante. A mesma coisa são os 
pequenos hábitos que devemos desenvolver, seja você um cristão 
que gosta desse podcast e não está ativo na missão, seja você que 
está servindo lá no cafundó dos brejos no mundo, totalmente 
alienado de tudo da sua cultura, é importante que tenha sim, 
ocasiões que vai comemorar algo e ficar ansioso pelo momento, 
como todo mês tomar um sorvete ou passear num parque. Essas 
coisas são muito mais importantes do que imaginamos e para ser 
bem honesta, muitas vezes em nossa busca por ser um missionário 
perfeito não nos permitimos ter períodos de colocar a cabeça no 
lugar. Sem esses instantes, nós nos desanimamos e não tiramos 
tempo para exercer esses mecanismos. 


A gente precisa sim, ter esses pequenos mimos e celebrar pequenas 
vitórias. Lembre-se que Jesus também tirou tempo para ficar mais 

quieto, descansar, recuperar as energias, conversar com Deus e isso é 
imensamente valioso. São coisas tão simples, mas que fazem toda 

diferença e quero te desafiar agora a começar  
a festejar as pequenas coisas.
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