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Ao escolher este livro, 
você está apoiando o 
manejo responsável das 
florestas do mundo
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Aquele que carrega o Pai no 
coração tem paz. Não significa 
que a pessoa não vai sofrer. Todos 
nós sofremos. O próprio Cristo 
sofreu, então, quem está imune ao 
sentimento? Só que esse mesmo 
sofrimento é diminuído propor-
cionalmente à fé da pessoa, que 
opera milagres. Lembre-se sem-
pre de que você que tem fé pode 
e vai superar todos os obstáculos.
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Nesta sociedade em que tudo é 
imediato, nos esquecemos das gen-
tilezas. Repare como, no ônibus, as 
pessoas não cedem mais seus luga-
res para mulheres ou idosos. Como 
exigiremos uma sociedade mais 
amorosa se nos recusamos a olhar 
o próximo com amor?
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Você não escolheu pai, mãe, ir-
mãos ou o restante da família. Mas 
escolhe amigos, marido, esposa. 
Lembre-se de que, independente-
mente da escolha, todos são parte 
da sua grande família, que é pro-
vida pelo Pai. Assim, trate todos 
com o mesmo amor, pois são igual-
mente presentes divinos.
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Ninguém é descartável. É im-
portante lembrarmos disso, por 
vivermos em um mundo em que 
tudo é facilmente dispensável. No 
namoro, por exemplo, que antecede 
o casamento, não é por ser uma si-
tuação em que não existe a certeza 
de ser definitiva que devemos tra-
tar com menor importância. Há 
que se lembrar de que você é único 
e especial, assim como todas as ou-
tras pessoas envolvidas.
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Um prazer enorme que tenho 
ao celebrar casamentos é orar para 
que os noivos sejam pais de com-
provada virtude e que possam ver 
nascer os filhos de seus filhos. Que 
privilégio ser e ter avós.
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São Paulo nos diz muito sabia-
mente em sua carta aos Coríntios 
(4,17) para que entendamos nosso 
passado: “[…] os nossos sofrimen-
tos momentâneos estão produzindo 
para nós uma glória eterna que pesa 
mais do que todos eles”. Quando 
digo isso não é masoquismo, mas, 
sim, uma mensagem de sabedoria.
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Provações, quem não as en-
frenta? Pensemos nas maiores, 
como a perda de um ente querido. 
Ou mesmo nas menores, como 
intrigas no ambiente de trabalho. 
Pois é nessas horas que separamos 
o que possui valor do que pode e 
deve ser afastado. É nessas horas 
que entendemos a diferença entre 
amigo e colega, de trabalho ou de 
vida. Portanto, observe e selecione 
quem são as pessoas com quem 
você pode contar na vida.
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No Deus eterno, passado, pre-
sente e futuro se encontram. Rezo, 
assim, pelos nossos antepassados, 
pelos nossos sucessores e pelos 
que estão presentes em nossa vida. 
Todos são, foram e serão filhos 
do mesmo Deus bondoso. Honre 
igualmente os seus.
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