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Este material foi preparado com o desejo de aprofundar suas 
reflexões a partir da leitura da matéria de capa da edição 
243 de Vida Simples. Tome alguns minutos para responder 
às perguntas que propomos. Hoje, nosso convite é pensar, 
exercitar e cultivar a paciência, afinal as virtudes são assim: 
práticas diárias para toda a vida. Não tenha pressa e, lembre-
se, não há certo nem errado, nossos conteúdos apenas 
despertam outros olhares ainda não visitados. Acreditamos 
que cada um de nós pode dar um significado singular para 
aquilo que vivemos. 
Desfrute dessa jornada!

Equipe Vida Simples

Tudo tem seu tempo
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1. “Mãe, já chegou? Pai, já chegou?”, você já deve ter escutado isso, falado isso ou os 
dois. A questão, é que a impaciência natural da criança pode virar um comportamento 
padrão para toda a vida

Imagine-se numa clássica situação: fila de banco. Você saiu de casa pensando que 
iria ao caixa e voltaria rápido, mas chegando lá, você descobre que terá que ficar 
na fila esperando. Quais sentimentos e pensamentos passam pelo seu corpo e 
cabeça neste momento?
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2.  A impaciência diz muito sobre outras coisas, como deve ter reparado no item 1. 
Imagine-se novamente na fila do banco, esperando para ser atendido. Agora, enxergue 
essa situação como uma oportunidade e liste três coisas que poderia fazer.

Você pode conversar com a sua irmã que não conversava há tempos, ler um livro, 
fazer crochê, meditar ou, simplesmente, contemplar a situação.

E, depois de fazer isso, como você se sentiu?

E fique à vontade para utilizar outros exemplos.
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3. “Queremos chegar rápido lá”. Quando falamos de paciência, falamos, também, de 
tempo. Aliás, tempo que sentimos muito mais acelerado. Liste três coisas que você faz 
de maneira muito acelerada e tente fazer de modo mais lento e atento.

Exemplo: ao escovar os dentes, preste atenção no cheiro do creme dental, no 
barulho ao abri-lo, na sensação ao iniciar a escovação desde o primeiro toque nos 
dentes e na língua. Repare como a espuma aumenta ao longo da escovação e, no 
fim, perceba os sabores e as sensações que se instalam; de limpeza e refrescância 
à calma ou ansiedade. 

Não há sensação certa ou errada. Apenas observe e registre.
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4. “Queremos chegar rápido lá”. Quando falamos de paciência, falamos, também, na 
chegada ao destino. Entretanto, Renata Rocha, padeira entrevistada por Gustavo 
Ranieri, nos mostra que o barato de fazer o pão, é o processo de fazer pão.

No dia a dia, você aproveita o processo ou se sente ansioso para finalizar as 
tarefas? Veja o que faz de um modo e de outro, tentando entender o que motiva 
cada uma dessas posturas.

E lembre-se, não há modo certo ou errado. Têm coisas que precisam ser feitas 
com rapidez (ex: puxar alguém que, por distração, estava na iminência de ser 
atropelado), a questão é identificar o que estamos fazendo assim.
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Segundo o Sutra do Diamante, a paciência é a terceira das Seis Perfeições que 
desenvolvemos “diante dos obstáculos, a partir da convivência com pessoas que se 
opõem a nós, que têm personalidades diferentes ou atitudes que conflitam com nossos 
valores”, Vida Simples 243, p. 18. Os tempos atuais têm nos demandado isso e nos 
demandará ainda mais.

Por isso, seguem algumas dicas:

Caderno de Exercícios

Espalhe a palavra “paciência” 
em pontos e objetos 
estratégicos. Assim, quando 
você se sentir impaciente, os 
bilhetes irão lhe lembrar desta 
virtude. Ela está em você.

Quando algo lhe “tirar a 
paciência”, evite reações 
imediatas. Pare, respire e, 
se possível, afaste-se da 
situação e reaja quando se 
sentir mais calmo.

A paciência é um cultivo. 
De tempos em tempos, volte a 
fazer algo de modo mais lento
e atento, adotando essa prática 
como um exercício periódico.

No seu dia a dia, inclua 
atividades que requerem 
paciência  e um momento de 
contemplação. Se possível, vá 
a uma praça e fique lá, 
contemplando. Comece fazendo 
isso uma vez por semana, 
durante 1 hora.
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Aproveite para fazer a sua inscrição em nosso Clube de Leitura, 
um espaço exclusivo para assinantes Vida Simples pensado para 
aprofundar suas reflexões sobre a temática da capa, e conduzido 
por Eugenio Mussak, nosso colunista há 20 anos.

CLIQUE AQUI para se inscrever. O Clube de Leitura acontecerá 
online no dia 26/05 (quinta-feira) às 18h. O link da sala será 
enviado por e-mail apenas para quem se inscrever no formulário. 
Esperamos você lá!

Com afeto,
Equipe Vida Simples

Foi muito bom te acompanhar 
nessas reflexões
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/vidasimplesconteudo

CLIQUE AQUI e junte-se a nossa comunidade no Telegram

/vidasimples

/vida-simples

/vidasimples

/vidasimples

www.vidasimples.co

© Copyright - Vida Simples  Pag. 9

https://www.instagram.com/vidasimples/
http://www.vidasimples.co
https://www.facebook.com/vidasimples
https://twitter.com/vidasimples
https://www.linkedin.com/company/vida-simples
https://www.youtube.com/vidasimplesconteudo
https://t.me/caixadeexperiencias

	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 


