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Proposta: Crônica
Um dia para lembrar

Eu vou lhe contar sobre um dia, mas para mim não é um dia normal, é um dia
para lembrar: meu primeiro dia no meu novo trabalho no banco  Emirates NBD. A
história começou quando fui ao banco pela primeira vez como cliente abrir minha
primeira conta corrente. Quando entrei no banco senti que não estava na terra, era um
banco muito grande e o mais surpreendente que eu já vi. Olhei ao redor e vi todos os
detalhes  bem  cuidados,  e  também  pequenos  detalhes  como  a  cor  dos  tapetes
combinando  com  a  pintura  da  parede,  o  uniforme  do  menino  do  escritório,  8
elevadores no 8o andar, tudo  organizado e muito alegre. Eu senti como se estivesse no
museu, não no banco. Neste momento, orei a meu Deus para que trabalhasse em um
lugar como esse, muito importante. Depois de dois meses, exatamente, eu visitei o
banco mais uma vez, mas não como cliente, como funcionária!!! 

Sim, como funcionária. O banco contratou-me como consultora de Software
de Negócios para o departamento de TI! Oh meu Deus! Eu não posso acreditar! O
mesmo banco que eu desejei!! A mesma filial que eu tinha visitado!! Este é o dia de
que falei aqui no começo! Meu primeiro dia como funcionária no meu banco favorito
para sempre! Neste dia eu revivi todas as minhas memórias, como foi a primeira visita
e como estava agora. Dois meses antes eu era como uma cliente normal, desejei uma
coisa  e  agora  ela  se  tornou  verdade.  Neste  dia  eu  senti  o  poder  da  necessidade.
Quando você ama alguma coisa e acredita nela, tanto quanto você precisa, ela vem
para você. Este dia não se apagará da minha memória, o dia em que meu sonho se
transformou em realidade.


