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RAÍZES DA VIDA
O essencial é est ar per manentemente em sintonia com o todo interior do corpo, deixando-o perceber
em todos os chegados moment os. Usando deste caminho, o s eu dia a dia to rnará melhor e mudar á a
sua vida. O estado de consciência traz fr equentemente vibraçõ es favoráveis ao corpo interno. Com
lógica o s fat ores negativos deixam de atingir os declives, tão prejudiciais ao cotidiano de cada ser .
Quanto mais s e dedicar par a a atenção do corpo, maior será a fixação do momento vivido , em todo e
qualquer presente. Com isso não vamos estar alienados, perdidos... no mundo lá fora e t ão m enos na
mente. Deixaremos de ser dom inados pelos desequilíbrios, emoções, medos, inseguranças , desejo s...
mesmo que eles possam existir.
A atenção t em que estar present e e verificada em cada inst ante da vida. Daí po der emos cons eguir
perceber o tudo ao no sso redor. Alguma essência da mente pode estar à volta do tudo que estiver
acontecendo, como por exemplo: algum comentário, a própr ia atividade do trabalho, ouvindo uma
música, lendo um livro, dirigindo um carro , viajando, f az endo um passeio... Tudo é deno minado: O
FOCO DA ATENÇÃO.
Precisam os direcionar o m áximo da atenção pelo menos “ parte dela” volt ada ao interior do co rpo. A
mente tem que estar em contat o com o corpo. Sentir o interior bem lá no fundo é se voltar a um espaço
grande energético. Portant o mente e co rpo caminha simetricamente junt o. Praticar esta importante
harm onia deve ser constantemente ativada pelo desejo de estar bem e vencer os ob stáculos.
A co ncent ração do tudo que se est á exer cendo, fazendo , elabo rando, cr iando... é uma met a important e,
mas o eficaz é sentir todo o corpo ao mesmo tempo.
Ter as nossas raízes bem colocadas dent ro de nós é estar vencendo to do e qualquer percurso da vida.
Par tindo daí haverá gr andes mudanças do estado de consciência, melhorando a qualidade do que se
está fazendo.
Exercit ar o u pr aticar estes passos é melhorar paulatinam ente as co ndições de vida, atingindo
realizaçõ es, sucessos e pr osper idades futuras. Tudo se inicia pelo alicer ce para às ramificaçõ es das
RAÍZES DA VIDA.
BUSQUEMOS O INTERIOR DO NOSSO CORPO QUE É VIDA!

O EU INTERIOR
QUANDO CONSEGUIRES CONSTRUIR O SEU “EU INTERIOR” DESCOBRIRÁS:
- A vida que se busca...
- O sentimento que se evolui...
- O carinho que se distribui...
- A humildade que se conserva...
- A simplicidade que se cativa...
- A compreensão que se edifica...
- O amor que se constrói...
- O perdão que se aprende...
- A alegria que se contagia...
- O trabalho que se enobrece...
- A dedicação que se espalha...
- A caridade que se melhora...
- O afeto que se recebe...
- A oração que se alcança...
- A palavra que se evangeliza...
- A fé que se habita...
- A riqueza que se evita...
- A maldade que se exclui...
- O ódio que se destrói...
- A vingança que se mata...
- A perseguição que se amedronta...
- A preguiça que se estaciona...
- A ambição que se consome...
- A traição que se arrebata...
É TEMPO DE ENCONTRAR A SUA LUZ E PAZ INTERIOR...

NÃO SE ENVERGONHE

NÃO SE ENVERGONHE DE CONFESSAR OS SEUS PECADOS: SERIA COMO QUERER
PARAR AS ÁGUAS DE UM RIO.
(Eclesiástico 5,26)
Reflexão
Quantas vezes nós nos envegonhamos de expor, aquilo que causamos como ofensas
ou infratamos junto das muitas situações do cotidiano.
Dificilmente deixaremos de pecar ou causar ofensas, mesmo emocionalmente ou
moralmente alguém. Vamos acumulando uma série de procedimentos, pois a arte de
conviver ou se relacionar humanisticamente é muito árdua e difícil, um
condicionamento que somente com o tempo vamos adquirindo.
Muitas vezes somos seres inconscientes pelos atos praticados e o pior quando
fazemos tudo conscientemente, longe de avaliar se machucamos ou deixamos as
pessoas magoadas... A retratação é uma das formas da resignação, um empenho para
desfazer elos feridos.
Confessar os erros como pecados está na religiosidade pelos atos cristãos. Somente
se perdoa ou se tem a coragem de reconhecer as falhas, quem consegue abstrair da
Palavra de Deus o compromisso maior do juramento e seguimento de uma
aprendizagem de vida e gestos humanos.
A prece também conduz ao confessionário da melhoria pessoal e da Paz interior.
Envergonhar-se de confessar os seus próprios pecados pela interiorização é esvaziarse e manter o seu pacto com o seu eu interior e DEUS!

*
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Reflexão

INTERIORIZAÇÃO

Quantas vezes nós nos envegonhamos de expor, aquilo que causamos como
ofensas ou infratamos junto das muitas situações do cotidiano.
Dificilmente deixaremos de pecar ou causar ofensas, mesmo emocialmente ou
moralmente alguém. Vamos acumulando uma série de procedimentos, pois a arte
de conviver ou se relacionar humanisticamente é muito árdua e difícil, um
condicionamento que somente com o tempo vamos adquirindo.
Muitas vezes somos seres inconscientes pelos atos praticados e o pior quando
fazemos tudo conscientemente, longe de avaliar se machucamos ou deixamos as
pessoas magoadas... A retratação é uma das formas da resignação, um empenho
para desfazer elos feridos.
Confessar os erros como pecados está na religiosidade pelos atos cristãos.
Somente se perdoa ou se tem a coragem de reconhecer as falhas, quem consegue
abstrair da Palavra de Deus o compromisso maior do juramento e seguimento de
uma aprendizagem de vida e gestos humanos.
A prece também conduz ao confessionário da melhoria pessoal e da Paz interior.
Envergonhar-se de confessar os seus próprios pecados pela interiorização é
esvaziar-se e manter o seu pacto com o seu eu interior e DEUS!

DEGRAUS PARA A PROSPERIDADE
Você como pessoa tem parte do seu crescimento através das dificuldades e desafios.
Abrace-os e saiba que você é melhor, mais forte e sábio por causa deles.
Aproveite cada experiência, não sendo tão duro consigo mesmo. Nessa você veio para
aprender tudo sobre quem você é.
Não pode acreditar em tudo o que ouve e jamais diga tudo o que você pensa.
Você não precisa de outras pessoas para se amar. A solidão é um sério estado de espírito.
Quando estiver zangado não tome decisões, isso pode tornar-lhe um derrotado.
Se as pessoas têm tudo para se prender à esperança, nunca tire o bom senso do
esperançoso.
O seu corpo físico é todo seu, cuidar dele é uma necessidade. Nele habitam: emoções,
equilíbrio, esperança e vida.
Não espere que a vida seja justa. Ela é repleta de altos e baixos, surpresas, enganos e
mentiras.
Diga sempre a verdade. Ela é a principal virtude para esconder os seus defeitos.
Todo cuidado é pouco com aqueles que não têm nada a perder. Estes vivem sem ilusão,
são volúveis e frios.
Não se inferiorize em dizer: “desculpe”, “não sei”... Ser verdadeiro e autêntico é sinônimo
de honradez.
Nem sempre você vai ficar contente e satisfeito com a encomenda feita... Solicitar reparos
e mudanças é quase uma perfeição. Portanto não pague por um trabalho antes dele ser
concluído.
Se perder uma batalha é ganhar a guerra, não fique preocupado, saiba perder mais do que
ganhar e receber muito.
O agora é a essência maior das realizações. Faça tudo o que for preciso no momento. Não
deixe passá-lo, refletindo e adequando sempre, abraçará os seus empreendimentos.
Os olhos são vidas da alma e a porta de entrada para a alma. Estar olhando nos olhos das
pessoas é ver a luz dos olhos seus.
Não desça muito os degraus da sua vida. Procure subi-los também! Pela reflexão vêm as
suas corrigendas, nelas, a prosperidade.

VOCÊ TEM O DIREITO DE SER FELIZ!

OS ANJOS
Figuras "angelicais", com asas ou sem asas. Vivem ao nosso redor, no vísivel ou
invisivelmente.
Existem os bons e têm os maus. Depende do seu estado de consciência, leve ou
pesada, alva ou escura.
Solicitados eles chegam: pelo sol, lua, estrelas, nuvens, chuva, vento, tempestade...
Pousam na sua cabeceira, trabalho, entretenimento, chagas, enfermidades... até numa
flor, como também na vassoura da figura de uma bruxa para os bruxos.
São visíveis pela força do pensamento. Adquirem as formas mais variáveis possíveis:
nus, socialmente com becas e até de duendes.
A cor branca da paz, azul trazida do céu, vermelho, rosa, ouro... para a identificação do
sexo; amarelo pelos indecisos.
E, todos são ANJOS ANGELICAIS! Queridos ou detestados.
É o seu "EU SUEPERIOR" quem constrói o SEU PRÓPRIO ANJO.
Têm dos poetas, româticos, enamorados... Ah! do amor também... na forma fixa de um
coração alado, dos sofridos, vazios, solitários... surgem por mero acaso.
Os seus semblantes vivos, destacando os olhos, geralmente azuis,símbolo da vida e da
existência.
Podem pairar sobre você, acompanhar-lhe, falar contigo pela consciência da sua
imaginação.
São simbólicos, nas belas estátuas esculpidas, brilhantes e ornamentais dos eventos. E,
complementais dos pedestais nos marcos da vida de cada um. Sempre entre muitas
flores e ramagens verdejantes.
E, todos são ANJOS ANGELICAIS, desejados ou negados.
Descobre-se os seus nomes pelas frestas da mente: ARCANJO, MIGUEL, QUERUBIM,
GUARDA, TREVAS...
Há quem imagina somente a bondade e leveza de um ANJO, quando quer se igualar a
um deles.
(segue...)

Tudo é pura imaginação! Uma viagem de ficção, pela lenda que os tornam veradeiros
seres existentes.
E, todos são os ANJOS ANGELICAIS, auxiliando ou prejudicando.
Há aqueles que possuem somente faces, outros um busto lindo, poético, o guia das
mentes à reflexão, tanto quanto os dos campos santos.
Interessante, todos são ANJOS como terminologia no gênero masculino, nunca
completam um par, como sentido unigênito de um ser.
Alguns vagueiam no escuro, sem ninguém... outros guiam os passos dando amparo,
auxílio.
E, todos são ANJOS ANGELICAIS, existentes ou imagináveis, concreto ou o próprio
abstrato no concreto.
Uns são das festas, outros do luto, ambos personagens figurantes do místico ao real.
Alguns precisam de muita luz como ornamento, muitos outros aparecem na
obscuridade da alma. Até aqueles que almejam luz de velas ou LUZ DA DIVINDADE.
CONVIDAMOS:
-Ampare no seu ANJO do POSITIVISMO, o MENSAGEIRO DA LUZ resplandecida, sem
mistérios.
-Um MENSAGEIRO DA FÉ, símbolo da CRISTANDADE, aqueles ANJOS que entoam
com trombetas ou sinos HINOS para a SUA SALVAÇÃO, quando sua PESADA CRUZ,
um dia possa descer no silêncio da sua ETERNIDADE, porque todos são ANJOS
ANGELICAIS, místicos ou atuantes na leveza da paz, que você busca.
PROCURE O TEU ANJO. ELE TE GUARDA, TE VELA, TE APLAUDE, TE PROTEGE,
TE ANIMA, TE INSPIRA, TE CURA... TODOS SÃO FIGURAS NAS LINDAS E
PROTEGIDAS IMAGENS DOS ANJOS ANGELICAIS.

SOLIDÃO
Certificado está que a SOLIDÃO é a conseqüência árdua dos resultados da forte
DECADÊNCIA PESSOAL.
Decai-se vivenciando múltiplas situações: ENFERMIDADE, AMBIÇÃO, PERDA,
SEPRAÇÃO, IRREALIZAÇÃO e, sobretudo: VAZIO PESSOAL INTERIOR!
E, num canto solitário, você se estaciona e no perigo da transferência, o seu próprio
arrebatamento: ALCOOLISMO, DROGAS, MARGINALIDADE, ORGIA, LATROCÍNIO,
HOMICÍDIO... até, o AUTOSSUICIDIO!..
O difícil é encontrar uma FOLHA para os seus NAUFRÁGIOS, porque a SOLIDÃO, leva-o
a um oceano sem saída, quebra-o entre as fortes ondas do seu PRÓPRIO FRACASSO.
E, onde está a saída para a sua SOLIDÃO?
Exercite usando o ESPELHO que reflete vida, ele é a sua imagem, você sempre foi uma
figura bonita.
No seu INTERIOR sempre existiu uma bagagem rica de doações, entendimentos,
entrosamentos, relacionamentos.
Nas suas OCUPAÇÕES há um tempo ainda em tempo de pensar que você está com
vida... VIVENDO!
O seu EU SUPEPRIOR não aprendeu e tão menos está condicionado às tristezas. Nele a
LUZ ainda clareia, brilha nos passos do futuro.
As suas FORÇAS são remos para continuar navegando, desfilando, transparecendo sua
perfeição e importância.
O DESENCONTRO convida-o a encontrar algo perdido dentro de você.
A CRIAÇÃO DA VIDA está presente, ela não para, é uma necessidade para descobrirmos
novos horizontes, nuvens claras à espera da evaporação de sua SOLIDÃO.

O VERDE continua no aguardo do romper da primavera florida, dos anos que
estão correndo rapidamente. Há muito...muito... para a sua reciclagem de
mudanças.
(segue...)

Portanto:
-Não deixe TRANSPARECER A SUA SOLIDÃO! Você entristece o seu olhar que o ama e o
quer FELIZ, ALEGRE, SERENO, PLENO DE VIDA.
No seu ESPAÇO SOLITÁRIO, existe um DIVÃ MACIO, ALMOFADADO... Vá agora
repousar sobre ELE! Nele haverá o único meio para a CURA DA SUA SOLIDÃO:
ELE É O DIVÃ DA FÉ COM UMA LUZ CHAMADA JESUS!

SIGA... LEVANTE O OLHAR
MEU AMIGO:
SIGA... LEVANTE O OLHAR Veja: há VIDAS AO SEU REDOR e muitas... muitas...
vidas, que você pode admirar. O seu mundo parecerá bem melhor.

No solo plante a semente, não espere a chuva chegar, NUNCA DEIXE PARA
FAZER NO AMANHÃ O QUE SE PODE FAZER NO HOJE! Depois, sorria contente,
antes da noite passar.
Veja: a semente brotou e logo, lhe dará flor. Leve-a ao irmão que cansou de
esperar por SEU AMOR. Ele é a base de tudo que nos rodeia.
Eleve os seus olhos além... é noite... há estrelas, há o luar, para que sintas
também... em você, o brilho da noite.
Em seguida a AURORA vai chegar. A noite com certeza muito depressa passou,
mas o mundo não vai parar, só porque você tentou melhorar, aliás, já melhorou!
Continue... A sua vida é bem longa, ela não para em nenhum instante. Sim,
muitos espinhos virão! Sem demora, faça pelo menos de um espinho, a FIGURA
DE UM IRMÃO!
Meu amigo:
SIGA... LEVANTE O OLHAR!

SER

MÃE

Quando da procriação, seres são lançados aos instintos de um grande dom: SER
MÃE, palavra composta por três letras de amor.
Na evidência das gerações, uma única proposta: gerar do amor para o amor,
tanto como, o ato de doar-se ao bem querer de trazer às novas gerações, os
filhos surgidos pela MATERNIDADE.
E, todas as MÃES, não fugindo dessas regras, inclui-se desde a tenra idade,
depois, plena MATURIDADE, o seu papel valioso de MÃE. Ele de GARRA,
POSTURA, RESPEITO, EDUCAÇÃO, DOAÇÃO... são requisitos pré-estabelecidos
ao desejo para ser uma MÃE.
Mas... lá um dia... no destaque muito social... sobretudo ao CHAMAMENTO DA
REFLEXÃO, uma data para se evidenciar tantos valores... Porque:
- SER MÃE é sublime
- SER MÃE são lágrimas,
- SER MÃE é dar apoio,
- SER MÃE é distribuir carinho e amor,
- SER MÃE é viver de esperança pelos filhos,
- SER MÃE é como um relicário de igualdade estabelecido a cada filho que se
tem,
- SER MÃE é ocultar, proceder, desesperar, correr, lutar, atender, socorrer...
- SER MÃE é ter um congênito alimento da sensibilidade.
- SER MÃE é ter filhos, como pedaços eminentes de um gerar de esperanças
vinculados ao AMOR doentio e de posses...
- SER MÃE é o bálsamo consolador, é gerenciar os passos dos filhos, aos
aplausos futuros dos seus progressos, prosperidades. É dizer:
SOU MÃE PORQUE GEREI OS MEUS FILHOS!

REGENERAÇÃO
Quando da forma REGENERADORA DO MUNDO, além das dimensões adversas de aceitação,
voltamos à solidariedade eminente das buscas, evidenciando como REMISSÃO, falhas anteriores
até de uma consciência sólida e evidenciada.
Se CUMPRIMOS efeitos às causas nos porquês, saibamos encontrar no MESTRE REDENTOR, a
solução evidente para as prosperidades posteriores.
ELUCIDEMOS, pois, as obras comportamentais, sábias de certezas de existências pós-criadas à
aceitação da evolução terrena.
AGLOMERAMOS dívidas com o presente e, presentemente LEIS MAIORES, ditam regras que
passamos no pó de GERAÇÕES ANTERIORES.
Porém, a CADÊNCIA de encontrarmos a passagem no pó é sustentação evidenciada, que no
presente, existe o pretérito, nele LEI BÁSICA DE RESPONSABILIDADE PATENTE DE
REENCONTRO NO ONTEM, o verdadeiro ELO do hoje, como forma convicta que cumprimos os
efeitos das convivências em si.
Quando na CARNE, nela, a exatidão de “idas e voltas”, não usufruiremos dos compromissos
anteriores à sanidade da cura ou da inexistência da solidão.
CUMPRIMOS NO ONTEM a SOBERANIA DE VIVER, quando a carne pecadora, inerte aos
compromissos milenares, mantém as fraquezas, antes descartáveis de um dia só, caminharmos na
trajetória terrena.
OUVIMOS, MEDITAMOS, SOFREMOS... no reconhecimento, no paternalismo desta existência se
bastarmos do "ELO DO ANTES”, como PASSAGEM E RENASCIMENTO.
Outrossim, REVIVEMOS PELA MORTE MATERIAL para as CORRIGENDAS DA CARNE, veículo de
acúmulos de falhas, sabendo sustentar a ausência pré-estabelecida daquele que ficou.
O RESPEITO, adicionado ao PACTO, não é o ESQUECIMENETO, tão menos, as fraquezas de nunca
vivenciarmos as experiências anteriores.
E, JESUS, é o verdadeiro PACTO, sublime das GERAÇÕES, é o MESTRE nas lições e reflexões.
Voltemos a ELE, na SEARA DO BEM, sabendo do irreal que a carne prevalece, quando a ALMA
possui as ENZIMAS DA SALVAÇÃO e IMORTALIDADE.

Respeitemos os seus ENSINAMENTOS, sua PALAVRA... nela a SUSTENTAÇÃO de
perdurarmos a SUBLIMAÇÃO DE NOSSAS CORRIGEDAS.
Paz e Jesus, habitado em nós, registramos como cristãos que somos.

S E R V I ÇA L
Sejamos os últimos a chegar para que os primeiros que se aportaram
nos deixe os exemplos e caminhos para que completemos a tarefa de
servir.
Sejamos úteis nos momentos preciosos, eliminando todo processo de
concorrência de servir.
Sejamos fiéis, sinceros ao nosso cotidiano. Ele poderá ser o bálsamo
acolhedor de suas angústias; enquanto foste o último a chegar, você
teve o privilégio dele ser o primeiro que lhe estendeu as mãos.
Sejamos no exercício das boas ações o SERVIÇAL polivalente para
afagar todos os momentos do seu alheio. E, o seu próximo pode ser:
um aflito, um desencontrado, um enfermo, um carente, um cego, um
abandonado, um infeliz...
Sejamos os experientes, sabedores de que cada um dos seres
humanos carrega a sua bagagem, ela enviada pelo Pai, na esperança
de você lhe ser útil, conseguindo em longo prazo o seu crescimento.
Sejamos os seguidores do Cristo, vivo em nós.
Ele nos ensinou:
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI!

AFAGO E CARINHO
Ninguém vive com a ausência do carinho.
A forma adequada para a valorização da vida, do sentimento está na adequação do
reconhecimento, que cultivamos e espalhamos, a toda e qualquer pessoa entre nós gravitada.
Aquelas submetidas à frieza da vida e do seu próximo terão como companheira a obscuridade.
Pense e medite! É tempo de você crescer e melhorar.
E:
Ouvimos sempre: VIDA! Ela existe em toda parte, até nos gestos particulares, quando alguém
pronuncia: VIDA MINHA!
ENTRETANTO:
Nos afagos do carinho vêm as demonstrações do amor e a certeza da amplitude de estar sempre
junto nos afetos da paixão.
DIGO:
O carinho é uma das formas de se anunciar o amor.
REVELO:
Gostaria de estar com você , ficar com você, continuar com você... ser um eterno em você.
SABEMOS:
Que no coração não se manda, simplesmente seguimos os seus impulsos.
AFIRMO:
O meu caminho está preso na estrada da sua vida.
ADICIONO:
Somamos os nossos sentimentos e no total deparamos que entrelaçados formamos um ÚNICO
AMOR.
EXPLICO:
Você só poderá dizer que ama se estiver exercendo os princípios das renúncias.
PORQUE:
Amamos sem nos preocupar com a reciprocidade do próprio amor.
ALMEJANDO:
Que bom seria se os minutos parassem nas horas da nossa felicidade.
ANALISO:
À primeira vista pude encontrar o para se averdadeiro amor.Pensei: ele veio tarde demais! Conclui:
nunca é tarde amar.
(segue...)

EVIDENTE:
Minha alma se aquece com os toques das suas carícias e me entrega a energia de que
necessito para a minha luz.
GOSTARIA:
De ficar por longo período em sua companhia, porque a nossa separação se transforma
numa eternidade de espera.
SABEMOS:
Que por amor fazemos tudo, porém, ainda não descobrimos esse "tudo do amor".
DEMOREI:
Para reencontrar aquilo perdido no amor.
SE...
Eu fosse um anjo da guarda, viveria para te guardar, como sou um homem, vivo para te
PROCUREI:
Extrair da sua alma o que ela mais tem do tudo voltado a mim.
A VIDA:
Vivida no amor é a mesma que descobrimos e que vivemos no hoje.
CONVICÇÃO:
O verdadeiro amor é aquele que constrói um caminho de aceitação.
MEDITEI:
Por longas horas e a inspiração trouxe-me somente AMOR e TERNURA.
DEPOIS:
Que você provocou situações desagradáveis, ainda quer receber a resposta para a
pergunta:- VOCÊ ESTÁ BRAVO COMIGO?
ACONSELHAMOS:
Ao invés de querer procurar o seu "alguém" no meio de uma multidão, descubra-o no

seu coração.
E:
Você é a inspiração, é a luz e a verdade, é o bálsamo consolador... Você é JESUS!

PREENCHIMENTO
Paraste para pensar no vazio que te DEPRIMES?
Transferiste tudo para a SOLIDÃO?
Afagaste no MERGULHO DO POÇO?
Escolheste o ABISMO mais profundo?
Buscaste a onda mais alta, puxando-te para o FUNDO DO MAR?
Esvaziaste todos os copos do ácool, todas as BRASAS DO VÍCIO das SARGETAS DA TUA
ESTRADA?
Arrebanhaste todos os transeuntes do SUBMUNDO?
-Que pena! A tua FALÊNCIA íntima pessoal cegou-te Em tudo que tens feito não podes enxergar:
-Que no teu VAZIO, existe a RIQUEZA DA TUA ALMA.
-Que na tua SOLIDÃO existe o ATO DE DOAR-SE.
-Qu no MERGULHO DO POÇO, não viste o balde, que poderia trazer-te a ÁGUA para matar a tua
SEDE.
-Que no ABISMO, foi indiferente a beleza da RELVA VERDEJANTE, beijda pela cachoeira que
abastecia a própria NATUREZA.
-Que na onda mais alta, esqueceste de subir na PRANCHA DO TEU EU, para observar o horizonte e
a beleza do TEU PRÓPRIO INFINITO.
-Que nos COPOS DO ÁLCOOL, ausentaste de oferecer a ÁGUA PURA, POTÁVEL... àquele que tem
muita sede.
-Que nas HORAS DO VÍCIO, não conseguiste acender a CHAMA DO TEU AMOR, doada ao teu
alheio.
-Que nos TRANSEUNTES DO SUBMUNDO, não viste o BOM PASTOR DE LUZ, que te trazia um
convite de MUDANÇAS ÚTEIS E SAUDÁVEIS.
-ELE, ainda está à tua inteira disposição, porque é o DEUS que ainda HABITA O TEU SER.
-Ampare-te a ELE, o verdadeiro caminho para o PREENCHIMENTO da tua VITÓRIA.
-Estenda as tuas mãos às DELE e caminhe solto para a ESTRADA DA FELICIDADE.

