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SOFRER SEM SE QUEIXAR 

A vida humana é uma série ininterrupta de alegrias e de tristezas; e, para muitos 

de nós, os dias sombrios são muito mais numerosos que os dias de sol. Quem diz viver, 

diz sofrer. 

Na vida de um jovem há dificuldades, provações mais ou menos duras, 

insucessos, incompreensões, doenças, sofrimentos físicos e morais. E onde o seu caráter 

melhor se revela é justamente na maneira de suportar os golpes que o ferem. Sustine! 

Os indigentes olham, muitas vezes, com inveja para os ricos, e os escolares 

pobres invejam seus camaradas abastados. Eles não parecem acreditar que, de um modo 

ou de outro, cada um na terra tem o seu quinhão de aflições. 

Há homens que cerram furiosamente os punhos e blasfemam contra a sorte na 

hora do sofrimento; são almas grosseiras. Outros, cabisbaixos e com a morte na alma, 

choram sobre o destino com resignação impotente; são almas fracas. Há ainda os que, 

embora sofrendo nas horas de provações ou de moléstia, ainda chorando a morte de um 

ente querido, sabem que o sofrimento virilmente suportado é o fogo que dá ao aço do 

caráter sua mais bela têmpera. Pode-se ser pobre e feliz, rico e infeliz ao mesmo tempo. 

Pode-se ser feliz com um corpo doentio, e infeliz com uma saúde de ferro. Pode-se ser 

cego e alegre a um tempo, e melancólico, com olhos de águia. Tudo depende do modo 

com que deixamos o sofrimento operar em nossa alma. Utilize-o, pois, meu filho, na 

educação do seu caráter. Lembre-se sempre que uma dor suportada com paciência 

aumenta o valor de um homem; que o que sabe se humilhar, se eleva; que a cólera 
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reprimida nos torna mais fortes; numa palavra, que o sofrimento suportado com Deus, 

faz mais pura a alma e mais nobre o caráter. 

Um quadro sempre tem luz e sombras. O talento do artista consiste justamente 

em fundir esses dois contrastes e fazer brotar deles o belo. Deus, nosso Pai celeste, 

conhece as nossas dificuldades. Foi Ele que permitiu tal infelicidade sobre nós. Ela faz 

parte, portanto, do seu desígnio sobre nós. Qual é esse desígnio? Como o haveríamos de 

saber, com o nosso débil cérebro humano? Ele nos castiga pelos nossos pecados 

passados? Quer nos tornar mais fortes para o futuro? Purificar-nos? Tornar-nos mais 

sérios? Ensejar-nos provisão de méritos? Não o sabemos. Há, porém, uma coisa que 

sabemos: é que nossa alma sairá mais pura, mais recolhida, mais grave – melhor, enfim 

– do fogo do sofrimento. Nossa prece, nesses dias sombrios, será esta: 

Seja feita, Senhor, a vossa vontade 

Na desventura e na felicidade, 

Nas trevas e na luz! 

Seja feita, Senhor, a vossa vontade! 

Ensinai-me a sofrer com humildade 

Minha parte da cruz! 

Seja feita, Senhor, a vossa vontade 

Porque tudo dispondes com bondade! 

Eia, minha alma, eia! 

O sofrimento suportado sem queixa é um excelente meio para desenvolver o 

caráter e fortificar a vontade. Que o homem procure se livrar do sofrimento, é natural. 

Mas, quando não o consegue, procurar alívio lamentando e chorando, é um erro. Tente, 

pois, com todas as suas forças resignar-se com o que não pode modificar, estabelecer 

sua alma na paz, e terá feito muito para fortalecer a vontade. A alma de vontade fraca se 
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deixa reduzir a pó, sob os golpes do sofrimento. O caráter viril, ao contrário, lança 

fagulhas talvez, porém, como o aço, torna-se em seguida mais resistente. “Pode-se 

mostrar tanto heroísmo num leito de doente quanto num campo de batalha”, diz Sêneca; 

o que significa que o sofrimento é a melhor escola do caráter. 

Se alguma coisa o aflige, lembre-se das palavras do barão J. Eotvos: “As 

provações da vida não podem abater a quem, no meio de atrozes torturas, tem confiança 

na Providência”. E reze de toda a sua alma: “Dai aos outros, Senhor, os caminhos 

planos, pelos quais se pode andar longo tempo sem muita fadiga. Dai-lhes os bens que 

eles mais desejam. Mas vos peço para mim uma estrada de pedras, com belos 

panoramas, entretanto, que me conduza sempre mais alto, e que eu possa seguir com a 

convicção de que não me transviarei” (Eotvos). 

Se os romanos diziam que “é virtude romana realizar grandes coisas” – fortia 

agere romanum est – acrescente a isso, você, que “é virtude cristã sofrer muito” – fortia 

pati christianum est. 

Pense um pouco na tristeza sem nome, no negro pessimismo, na melancolia 

indizível que inundava as almas mais nobres no tempo do paganismo. Não há ninguém 

hoje que não preferisse a morte àquela existência. Os gozos desregrados dos sentidos 

lhes davam o tédio do mundo; e, no entanto, eles não tinham outros desejos. Um ou 

dois, somente, tiveram como que um pressentimento do cristianismo; o que os elevou a 

regiões mais puras. Veja, por exemplo, as fúrias nos dramas de Ésquilo; só inspiram 

uma desesperadora tristeza. Quando na provação, o pagão e o descrente só sabem ranger 

os dentes; ao passo que o cristão suporta a sua dor com paciência, e não com cego 

fanatismo. Oh! Sem dúvida, o cristianismo não pode fazer desaparecer deste mundo a 
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miséria, o sofrimento e as tentações múltiplas que conduzem ao pecado, mas sabe ao 

menos dar explicação disso, justificar os intuitos de Deus. 

Sofre muito, meu filho? É pobre, doente? Seus pais estão na miséria? Encontra 

duras provações? Pergunte a si mesmo onde Deus o quer levar. Talvez esteja punindo os 

seus pecados passados! Talvez queira amadurecer a sua alma para uma vida mais 

fervorosa, temperar a sua vontade, como o fogo tempera o aço! Talvez ainda, queira 

aumentar os seus merecimentos para a vida eterna! Quiçá Ele o conduz através da 

existência como o guia da montanha ao turista! “Por que escolher essas veredas 

escarpadas, estreitas, rochosas e incômodas?”, pergunta este. “É preciso”, responde 

aquele, “porque só estas veredas conduzem ao lugar maravilhoso que nós queremos ver. 

Pelos grandes e largos caminhos, em pouco tempo teríamos descido à planície”. “Por 

que é que devo sofrer tanto?”, você exclama também. Mas o que pode saber? Só Deus o 

sabe. Contemple um belo tapete da Pérsia. Que magnífica unidade nas linhas e cores! 

Vire-o, porém, ao avesso e só verá entrelaçamento de fios. Pois bem, o mesmo se dá 

com a vida. Só lhe vemos o avesso. O direito, isto é, o grande pensamento unificador, 

está na mão de Deus. É o próprio Deus eterno quem tece o tapete da nossa existência, e 

a nossa mente limitada não lhe pode conhecer as intenções. Seus pensamentos não são 

os nossos pensamentos, e seus caminhos não são os nossos caminhos. 

Não pretendais, humanos, 

Censurar nosso Deus! 

Ignora o cego os planos 

Do sábio Pai dos céus! 

(Petofi) 
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Um dia, Santa Catarina de Sena teve de lutar contra uma tentação extremamente 

violenta. Tendo-a vencido com grande esforço, queixava-se tristemente: “Onde estáveis, 

Jesus, enquanto a escuridão me invadia o coração?”. “Estava em tua alma”, respondeu o 

Redentor, “Se nela não estivesse, os pensamentos que te assediavam a mente teriam 

penetrado a vontade e causado a morte de tua alma”. Quando sofrer, não se assuste, meu 

filho. A força de todo um oceano desencadeado pode se quebrar contra um só rochedo! 

Não imite as plantas que ficam de cabeça erguida enquanto o sol as afaga, mas 

se fecham e se deixam fenecer, mal chega o crepúsculo. O sofrimento é uma divina obra 

de arte, talhada no mármore da sua alma. É ouro o que Deus quereria achar em sua 

alma. E o ouro, bem o sabe, não jaz à superfície; é preciso descer às profundezas para 

encontrá-lo.  

O mármore deve sofrer sob as marteladas do escultor. Mas, se o artista desse 

atenção a isso, nunca poderia dele fazer uma bela estátua, uma obra-prima, não é 

verdade? 

Portanto, não procure o sofrimento; mas, se ele sobrevier, encare-o. 

Agradece ao Senhor quando castiga; 

Também quando sorri com face amiga. 

(Goethe) 


