A importância da disciplina

As pessoas mais produtivas são aquelas que se organizam
O Papa João Paulo II disse – na Carta às Famílias, escrita em 1994 –, que “o ato de
educar o filho é o prolongamento do ato de gerar”. O ser humano só pode atingir a sua
plenitude, segundo a vontade de Deus, se for educado; e essa missão é, sobretudo, dos
pais. É um direito e uma obrigação deles ao mesmo tempo. É pela educação que a
criança aprende a disciplina, por isso os genitores não podem se descuidar dela,
deixando-a abandonada a si mesma. Se isso ocorrer, essa criança será como um terreno
baldio onde só nasce mato, sujeira, lixo e bichos venenosos. Sem disciplina não se
consegue
fazer
nada
de
bom
nesta
vida.
Muitas pessoas não conseguem vencer os problemas e vícios pessoais porque não são
disciplinadas. Muitas não conseguem ser perseverantes em seus bons propósitos porque
lhes falta essa virtude [disciplina]. Para vencer um vício ou para dominar um mau
hábito é preciso disciplina. É por ela que aprendemos a nos dominar. Vale mais um
homem que se domina do que o que conquista uma cidade, diz a Bíblia.
A disciplina depende evidentemente da força de vontade; e esta é fortalecida pela graça
de Deus. São Paulo diz que é Deus “ que opera em nós o querer e o fazer” (cf. Fil 2,13).
As grandes organizações, fortes e duradouras, como, por exemplo, a Igreja, apoiam-se
em uma rígida disciplina. É isso que lhes dá condições de superar os modismos e as
ameaças de enfraquecimento. Também as grandes empresas fazem o mesmo.
Em primeiro lugar, é preciso organizar a sua vida. Defina e marque, com clareza, todas
as suas atividades; sejam elas profissionais, religiosas ou de lazer. Deve haver um
tempo definido para cada coisa; o improviso é a grande causa da perda de tempo e de
insucesso. As pessoas mais produtivas são aquelas que se organizam. Essas fazem
muitas coisas em pouco tempo. Não deixam para depois o que deve ser feito agora.
Não adianta você ter muitos livros se eles não estiverem arrumados por assunto, assim
você não vai encontrar um livro que desejar. Não adianta você ter muitos artigos
guardados se eles não estiverem classificados e indexados. No meio da bagunça não se
pode achar nada, e perde-se muito tempo. Então, aprenda a arquivar tudo com capricho.
O povo diz que um homem prevenido vale por dois. Então, seja prudente, cauteloso,
previdente. Se você sabe que a sua memória falha, então carregue com você uma caneta
e papel, e anote tudo o que deve fazer durante do seu dia, ou sua ida à cidade.
Muitos fracassam em seus projetos porque não sabem fazer um bom planejamento, com
critérios, organização e método, porque não são disciplinados. A pressa atropela o
planejamento, por falta de disciplina; é um perigo. Sem disciplina não se consegue fazer

um bom planejamento. Muitas obras são construídas repletas de defeitos, e custam mais,
porque faltou planejamento, disciplina e ordem. Lembre-se: é muito mais fácil, rápido e
barato, fazer uma obra planejada, do que fazer tudo às pressas e depois ter que ficar
remendando
os
erros
cometidos.
Foi muito feliz quem escreveu em nossa bandeira: “Ordem e Progresso”. Disciplina
significa você fazer tudo com ordem, critério, método e organização. Então, disciplina é
uma virtude que se adquire desde a infância, em casa com os pais, na escola, na Igreja,
no
trabalho…
Sem disciplina gastamos muito mais tempo para fazer as coisas e pode-se ficar frustrado
de ver o tempo passar sem acabar o que se pretendia fazer. Por isso, é preciso aprender a
organizar a vida, o armário e a casa, arrumar a mesa de trabalho, a agenda de
compromissos, etc. A disciplina se adquire com o hábito. Habitue-se a fazer tudo com
planejamento, ordem, capricho, etapa por etapa, sem atropelos. Deus nos dá o tempo
certo
e
suficiente
para
fazer
o
que
precisamos
fazer.
São Paulo disse aos coríntios que “os atletas se impõem todo tipo de disciplina. Eles
assim procedem, para conseguir uma coroa corruptível. Nós o fazemos por um coroa
incorruptível”(1Cor
9,25).
Nenhum atleta vence uma competição sem muita disciplina, treinos, regimes, horários
rígidos, etc. Ora, na vida espiritual, pela qual desejamos ganhar a “coroa incorruptível”,
a disciplina é mais necessária ainda. Ninguém cresce na vida espiritual sem disciplina:
horário para rezar, meditar, trabalhar, etc. Estabeleça para você uma rotina de exercícios
espirituais
diários,
e
cumpra
isto
rigorosamente.
Assim Deus vai lentamente ocupando o centro de sua vida, como deve ser com cada
cristão.
Sem
isto
você
será
um
cristão
inconstante
e
tíbio.
É preciso insistir e persistir no objetivo definido. Não recue e não abandone aquilo que
decidiu fazer. Para isto, pense bem e planeje bem o que vai fazer; não faça nada de
maneira afoita, atropelada, movido pelo sentimentalismo ou apenas pela emoção. Não.
Só comece uma atividade, física ou espiritual, se tiver antes pensado bem e estiver
convencido de que precisa e quer de fato realizá-la. Peça a graça de Deus antes de
iniciar a atividade; e prometa a você mesmo não recuar e não desanimar. Cada vez que
você começa uma atividade de maneira intempestiva, e logo desiste dela, enfraquece a
sua vontade e deixa a indisciplina ganhar espaço em sua vida.
Sem disciplina não se pode chegar à santidade. São Paulo chegou a dizer: “Castigo o
meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois
de eu ter pregado aos outros” (I Cor 9,27).
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