
CAMINHOS DE FELICIDADE

A vida é uma escola, um processo, constante aprendizagem. E cada dia, uma chance renovada
para sermos felizes, realizados. Para fazermos o bem, crescendo na caridade. A recomendação é do
próprio Cristo: "Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. E tudo o mais vos será dado em
acréscimo".

Na busca da felicidade e da realização, precisamos todos de palavras de conforto, de esperança, de
orientação. Povoe sua mente e seu coração de pensamentos positivos, alegres, pascais. Deus nos ama,
infinitamente.

Amanheça sorrindo e rezando, diariamente, colocando cada nova jornada nas mãos do Pai. Arme-
se de coragem, empenhando corpo e alma em suas tarefas cotidianas. Expulse do coração a inveja, o
ciúme, o medo, a angústia, o pânico, o rancor, a covardia, a preguiça. Fixe de preferência os ângulos
claros e bons da vida, das coisas, do mundo, das pessoas, sem jamais compactuar com a maldade, o
desamor.

Não seja precipitado em palavras, gestos e atitudes, quando lhe pisarem os calos, quando você
estiver ferido, indignado. Viva com serenidade o momento presente, sem protelar compromissos para
depois, para amanhã.

Felicidade é graça e dom, esforço pessoal e comunitário. Conquista diária, ideal vivido, serviço
prestado, partilha e comunhão. Equilíbrio psicológico, fé, maturidade. Pés na terra e olhos no céu.
Felicidade é colocar um sentido profundo em nossa vida e na vida dos nossos irmãos.

Quem escreve semeia idéias, pensamentos, expondo seu mundo interior. Se você, leitor amigo,
recolheu algumas migalhas de alimento espiritual neste Ofertório de partilha que rezamos juntos ao
longo deste livro, sinto-me feliz, gratificado.

Deus, que é Pai, nunca se deixa vencer em generosidade. E no oceano da sua Misericórdia
infinita, colhemos bênçãos e graças segundo a generosidade do nosso coração.

Coloque um toque espiritual no dia-a-dia profano, uns raios do eterno na trajetória do tempo. E
você descobrirá, emocionado e radiante, que o LADO DE DENTRO existe, vigoroso, translúcido,
essencial, transformador.

A vida ganha outro sentido, nova luz e misterioso sabor, quando analisada com os olhos do
coração.

A fé assumida nos privilegia, nos faz diferentes. Mais lúcidos, sadios e serviçais. Pés na terra e
olhos no além. Como as estrelas, a fé e a esperança iluminam, realizando milagres.

A fé é um milagre do amor. E a esperança, um carinho de Deus na terra dos homens.
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