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Perseverando com paciência e confiança
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR.” (Isaías 55.8)
Em certa oportunidade, ao visitar minha sogra, meu marido e eu fomos
surpreendidos com a notícia de que ela necessitaria de uma cirurgia. Segundo
os médicos, não era urgente, mas precisaria ser feita.
Os exames que antecederiam a cirurgia começaram a ser realizados e
veio a informação de que as cirurgias eletivas haviam sido suspensas, em
virtude da situação do hospital. Apenas as emergências seriam atendidas.
Ao informar para minha sogra que a cirurgia dela ficaria para o ano
vindouro (dali a seis meses, aproximadamente), o médico recomendou-lhe que,
mesmo assim, fizesse os exames do risco cirúrgico. Ela iniciou aquela bateria
de exames e não houve tempo de concluí-la. Inesperadamente, foi convocada
para a realização da cirurgia. Os exames foram concluídos já na internação
pré-operatória.
Chegou o momento da cirurgia e, ao ser encaminhada para o centro
cirúrgico, ela recebeu a informação de que a cirurgia não aconteceria naquele
dia, em virtude de defeito em um equipamento. Uma semana depois, nova
internação e preparação para a cirurgia. Mais uma vez, o procedimento foi
suspenso no momento em que ela entrava no centro cirúrgico. Só havia uma
vaga de UTI, que poderia ser necessária, e outro paciente, em estado bastante
grave, teria a preferência. Pela segunda vez, a cirurgia foi postergada. Retorno
para casa sem cirurgia.
Após alguns dias, nova convocação para a realização da cirurgia. Desta
vez, deu certo. Glória a Deus! Procedimento realizado com sucesso.
Vimos a poderosa mão de Deus agindo para direcionar a situação de
forma que a cirurgia fosse realizada no momento e pela equipe médica
escolhida e dirigida por Ele. E nem mesmo houve a necessidade de que ela
fosse para a UTI.
Assim é o agir de Deus: muitas vezes requerendo paciência de nossa
parte, sem murmuração, com honra e louvor a Ele, independentemente das
circunstâncias. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e
quando e como os fatos devem ocorrer em nossa vida. Nossa parte é entregar
a Ele e confiar.
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