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Introdução
Na época do NATAL e ANO NOVO as pessoas sempre
procuram buscar mais a Deus.... Talvez pela incerteza
do futuro que um novo ano desperta nas pessoas.
Mas, se levássemos DEUS em nossos corações dia
após dia, não haveria esta insegurança, porque DEUS
nos mostraria o caminho e iluminaria a estrada do
desconhecido.
Assim, este é um e-book que fala em DEUS. É um ebook neutro, ou seja, não se refere a nenhuma religião
especifica. O tema principal é DEUS, então este e-book
é destinado a todos aqueles que crêem em DEUS, não
importando qual seja sua religião.
Se você crê em Deus, então este e-book é para você!
O Rosimeire´s Home Page deseja a todos:
um FELIZ NATAL e um próspero ANO NOVO!
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Abertura
É Natal
(Fernando Tanajura Menezes)
http://www.usinadeletras.com.br/exibetextoautor.phtml?user=tanajura

FMenezes@aol.com

Cavalo de pau
Barco de papel
Boneca de pano
E um falso anel
Bola de sabão
Azul da cor do céu
Saco de pipoca
Velho Papai Noel
É noite de Natal
Na igreja bate o sino
Corremos pro presépio
Pra ver o Deus-Menino
Estrela mais brilhante
Tempo de magia
Guia os três Reis Magos
E traz muita alegria
Tempo de Natal
Tempo só de luz
Tempo de presentes
É tempo de JESUS
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Jesus Nasceu
(Maria Klara David)
http://www.klaraemagia.hpg.ig.com.br
klaraemagia@ieg.com.br

O Menino nasceu...
É o filho de Deus.
Rei dos Reis
Seu nome será:
JESUS.
Veio para nos Salvar.
Pai da Eternidade...
Senhor da Luz
Príncipe da Paz.
Muito Amor Neste
Natal.
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Frases Sobre DEUS
A água viva de Cristo traz nova vida aos nossos
espíritos secos. (Anônimo)
A grandeza de um homem depende da intensidade de
suas relações com Deus. (Antoine-Marie Roger de SaintExupéry - Piloto de avião, jornalista e escritor francês 1900/1944)
A luz de Deus me cerca; o amor de Deus me envolve; o
poder de Deus me protege; a presença de Deus zela
por mim. Onde quer que eu esteja, Deus está.
(Anônimo)
A mensagem de Jesus transformou as vidas, os
valores e as expectativas de todos quantos
acreditaram Nele, modificando assim a história pessoal
de cada um e, através delas, a história do mundo.
(Anônimo)
Á minha frente e às minhas costas, Deus está, e tudo
está bem. (John Greenleaf Whittier - 1807/ 1892)
A vida é diferente quando temos Jesus como
companheiro. (Charles S. Khivalie)
A voz de Deus nos diz constantemente: "Meu filho,
reconhece-me em todos os teus caminhos; e no grau
em que assim o faças, no grau em que assim o vivas,
será teu, tudo que é meu." (R.W. Trine)
Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que
afirmar que um dicionário é o resultado de uma
explosão numa tipografia. (Benjamin Franklin - Estadista
e inventor norte-americano - 1706/ 1790)
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Acho possível que um individuo contemplando a terra,
se torne ateu. Parece-me inconcebível que, esse
mesmo individuo, ao olhar para o céu, possa dizer que
não existe um criador. (Abraham Lincoln - 16.º Presidente
dos Estados Unidos - 1809/ 1865)
Afirma todos os dias: Nunca estou sozinho. Posso
fazer bem meu trabalho. Com a ajuda de Deus, posso
ter êxito. Sou um pensador e crente positivo. (John
Glossinger - 1868)
Amar a Deus não é dizer: "Deus está em meu coração",
mas, "Eu estou no coração de Deus". (Anônimo)
Cada um de nós tem um papel importante no plano de
Deus. (Anônimo)
Coloque Deus, conscientemente, em tudo o que faz, em
todos os seus problemas. E verificará que seus
sofrimentos se transformarão em experiência e
aprendizado. Coloque Deus em todos os seus
pensamentos, e sua Vida se transformará num hino de
alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as
trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das
luzes da aurora. (Anônimo)
Creio no Deus que fez os homens e não nos deuses
que os homens fazem. (Alphonse Karr - Escritor francês)
Deus abençoa o homem, não por o ter encontrado, mas
por havê-lo buscado. (Victor Marie Hugo - Escritor francês
- 1802/ 1885)
Deus dá força quando esta parece ter se acabado.
(Anônimo)
Deus é fiel em suas palavras, e amoroso em suas
obras. (Anônimo)
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Deus é forte, Ele é grande, e quando Ele quer não tem
quem não queira. (Ayrton Senna - Piloto brasileiro de
Formula I)
Deus é o invisível evidente. (Victor Marie Hugo - Escritor
francês - 1802/ 1885)
Deus é Saber, Amor, Poder. Feliz quem estuda, medita
e segue suas leis. (F.R.C.)
Deus está em cada um__ persista em sua busca, até
que o encontre. (Calvin D. Cramer)
Deus está em toda a parte ao mesmo tempo, em redor
de você, dentro de você! Jamais você está
desamparado. Nunca está só. Não permita que a
mágoa o perturbe: procure manter-se calmo, para ouvir
a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim poderá
superar todas as dificuldades que aparecerem em seu
caminho, e há de descobrir a Verdade que existe em
todas as coisas e pessoas. (Anônimo)
Deus escreve direito por linhas tortas. (Provérbio
Português)
Deus está á altura de qualquer situação que lhe
confiamos. (Pauline Lesley Tucker)
Deus está onde o deixam entrar. (Paulo Coelho de Souza
- Escritor e roteirista brasileiro - 1947/ -- )
Deus está sempre acessível! Nenhum tempo ou lugar
nos separa da possibilidade de falar com o Senhor.
Para isso não há sala de espera em que tenhamos que
passar horas angustiosas de incertezas. (Anônimo)
Deus existe. Não deveríamos prová-lo; negar a Deus é
loucura. Deus vive em minha consciência, na
consciência de toda a humanidade, em todo o nosso
universo, e falamos com Deus nos momentos
mais
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importantes de tristeza ou alegria. (Giuseppe Mazzini)

universo, e falamos com Deus nos momentos mais
importantes de tristeza ou alegria. (Giuseppe Mazzini)
Deus mora onde o deixam entrar. (Anônimo)
Deus não escolhe os
escolhidos. (Anônimo)

preparados.

Prepara

os

Deus não faz milagres para convencer o ateu. Suas
obras cotidianas bastam. (Francisco Bacon - Filósofo
inglês - 1561/ 1626)
Deus não impõe ao homem nenhuma carga superior às
suas forças. (Provérbio Indiano)
Deus nos dá força e sabedoria suficientes para o que
quer que façamos. (John Ruskin - 1819/ 1900)
Deus pode dar-nos os recursos interiores necessários
para enfrentar as tempestades e os problemas da vida.
(Martin Luther King - Pacifista norte-americano - Pastor
batista - 1929/ 1546)
Deus sabe o que faz. (Provérbio Português)
Deus tarda, mas não falha. (Provérbio Português)
Deus tem urgência, não pressa. Urgência é porque uma
coisa é muito importante e vale a pena investir. Pressa
é fazer uma coisa rapidamente, de qualquer maneira.
(Antônia Leonora van der Meer)
Deus tudo pode. (Provérbio Latino)
Dez minutos passados em companhia de Cristo, não,
dois minutos, tornarão diferentes o dia inteiro. (Henry
Drummond - 1851/ 1897)
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É buscando o amor de Cristo que nós realizamos os
nossos mais secretos sonhos; que "Ele" fortaleça
sempre esta sua busca. (Anônimo)
É muita impertinência querer adivinhar o que é Deus, e
muita ousadia querer negar o que Ele é. (Platão Filósofo grego - 427/ 347 d. C.)
Em Deus confiamos. (Lema nas moedas americanas)
Ensina-me, meu Deus e Rei, em todas as coisas te ver,
e o que eu fizer em qualquer coisa, para ti as fazer.
(George Herbert - Poeta inglês - 1593/ 1633)
Existem muitos não-crentes em Deus que tiveram a
vida arruinada, mas não existe nenhum caso de alguém
que nele acreditasse e falhasse em vida. (Anônimo)
Faça tudo o que você puder, e confie que Deus fará o
que você não for capaz de fazer. (Anônimo)
Há em nós uma voz divina que só nos fala quando as
outras calam... Que só no silêncio nos entrega a sua
mensagem. (Alba)
Há um autor cuja peça está em cartaz há milhares de
anos e continua sendo vista e aplaudida. O autor é
Deus e a peça é a vida! (Anônimo)
Homem, se ainda não adquiriste hábito de dar graças a
Deus por isto e aquilo, ainda não ultrapassaste as
fronteiras da tua fragilidade. (Silesius)
Justamente - falou o velho ermitão. - Eu tenho a música
das esferas celestes, tenho os rios e as montanhas do
mundo inteiro, tenho a lua e o sol, porque tenho Deus
na minha alma. Vossa Majestade, porém, tem apenas
este reino. (Paulo Coelho de Souza - Escritor e roteirista
brasileiro - 1947/ -- )
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Muitos me seguem, mas só Deus me acompanha.
(Anônimo)
Não há coisa que Deus não possa fazer. (Marco Túlio
Cícero - Literato, político e orador latino - 106/43 a.C.)
Não me importa que Deus esteja do meu lado, o que
espero ardentemente é que eu me ache ao lado dele.
(Abraham Lincoln - 16.º Presidente dos Estados Unidos 1809/ 1865)
Não ofereça a Deus apenas a dor de suas penitências,
ofereça também suas alegrias. (Paulo Coelho de Souza Escritor e roteirista brasileiro (1947/ -- )
Não podemos negar que a imagem de Cristo_ como
asceta, como guerreiro, como rei universal, como foco
de contemplação mística, como homem elevado por
Deus, como Deus que desceu até o homem ou como
Deus e homem coexistindo _ tem sustentado o espírito
de povos de todas as épocas com uma força
inquebrantável. (Anônimo)
Não precisamos de muitas palavras para abrir nossos
corações a Deus. (Anônimo)
Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono.
(Frases de caminhoneiro)
Não vemos Deus, no entanto, o reconhecemos através
de suas obras. (Cícero Político e orador latino - 106/43
a.C)
Ninguém fala tão constantemente em Deus como os
que insistem em que Deus não existe. (Heywood Broun)
No fundo do teu coração, existe uma semente que
precisa ser regada com o sangue de "Jesus". (Anônimo)
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O amor de Deus continua transformando os corações
humanos. (Stanley Smith)
O ateísmo está mais nos lábios que no coração do
homem. (Francis Bacon - Filósofo inglês - 1561/ 1626)
O Deus que nos guia em meio as corredeiras é o
mesmo Deus que nos dá as águas calmas. (C. J. Zebb)
O imprudente aconselha-se consigo, o prudente
aconselha-se com os homens, o prudentíssimo
aconselha-se com Deus. (Anônimo)
O mundo me intriga, e não posso imaginar que este
relógio exista e não haja relojoeiro. (Voltaire - Escritor,
poeta, filósofo e polemista francês - Pseudônimo de
François Marie Arouet - 1694/ 1778)
O pensamento mais importante que já tive foi o da
minha responsabilidade individual com Deus. (Webster)
O que vem de Deus é infinito. (Anônimo)
Para cada passo que damos na direção de Deus, Ele dá
dez em nossa direção. Assim é a Graça Divina.
(Anônimo)
Pobre da alma que se afasta de Deus, pensando
conseguir coisa melhor. Esta alma dá voltas e voltas,
mas acaba percebendo que só Deus é o descanso e a
vida eterna. (Anônimo)
Poemas são feitos por tolos como eu, mas só Deus
pode fazer uma árvore. (Joyce Kilmer - 1886/ 1918)
Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus não é nada.
(Anônimo)
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Quando Deus está conosco, ninguém pode contra nós.
(Alexis Tolstoi)
Quando estamos conscientes de Deus, percebemos o
mundo de uma nova maneira. (Anônimo)
Quando pudermos sentir a presença de Deus em tudo,
veremos o mundo como um lindo jardim. (Anônimo)
Quanto mais eu me apoio nas promessas de Deus,
tanto mais Ele as cumpre para mim. (Alice M. Sears)
Quanto mais o tempo passa, mais brilhantes ficam as
cores da vida de quem ama a Deus. (Anônimo)
Que Deus esteja sempre com você, mas que acima de
tudo, você esteja sempre com Deus. (Anônimo)
Que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que
não posso mudar, coragem para mudar as que posso e
sabedoria para distinguir entre elas. (Reinold Niebuhr)
Que nada te perturbe, que nada te assuste; tudo passa,
exceto Deus, só Deus é suficiente. (Sta. Teresa - 1515/
1582)
Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só DEUS basta!
(Anônimo)
Quem encontra a Cristo e não leva o encontro além da
voz, jamais se encontra. (Anônimo)
Quem não obedece as leis de Deus, acaba sendo
escravo das leis dos homens. (Pe. Manoel Bernardes)
Quem não tem tempo para Deus, tem o melhor Pai do
mundo e vive como se fosse órfão. (Anônimo)
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Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo.
(Anônimo)
Reverencie somente a Deus e sirva somente a Deus.
(Anônimo)
Se colocardes Deus em tudo que fizerdes, encontrá-loeis em tudo que vos suceder. (Vladimir Ghika)
Se Deus não existisse teria de ser inventado. (Voltaire Escritor, poeta, filósofo e polemista francês - Pseudônimo
de François Marie Arouet - 1694/ 1778)
Se tens a certeza da existência de Deus e crês na
misericórdia divina, por que desalentas e desesperas ?
(Décio Valente)
Seja qual for o momento que estiver vivendo, seja o
mais tenebroso, lembre-se sempre que a força é da luz
e a luz vai vencer. (Ângela Ribas)
Sem Deus a nossa vida é uma sinfonia incompleta, um
drama sem sentido. (Anônimo)
Ser cristão significa mais do que imitar o
comportamento de Cristo, significa experimentar a
graça de Deus, que cura a alma. (Anônimo)
Todo homem deve servir, e deve escolher bem de
quem ele será servo: se for de suas paixões, então ele
será servo de outros seres humanos, mas se for servo
de seu espírito divino interior, então ele só será servo
de Deus. (Alexis Tolstoi)
Todos nós podemos nos desenvolver á luz do sol do
amor de Deus. (Betty Mitchell)
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Trabalhar para o Senhor não paga muito. Mas o plano
de aposentadoria é um paraíso. (Forbes Magazine)
Vive com os homens como se Deus te visse. E
realmente Ele te vê. (Lúcio Aneu Sêneca - Filósofo, poeta
e orador latino - 4 a. C/ 65)
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em
toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos
unos com os outros, com salmos, hinos e cânticos
espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em
vossos corações. (Colossenses 3: 16)
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em
tudo Naquele que é a cabeça: Cristo. (Efésios 4: 15)
Antes que os montes nascessem e se formassem a
terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és
Deus. (Salmo 90: 2)
Ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém.
(Salmo 24: 1)
Aquietai-vos, e sabei que Eu sou Deus. (Salmos 46: 10)
Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em
mim bendiga ao seu santo nome. (Salmos 103: 1)
Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua
casa. (Atos 16: 31)
De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Deus, e
guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de
todo homem. (Eclesiastes 12: 13)
Deleita no Senhor, e Ele te concederá os desejos do
teu coração. (Salmo 37: 4)
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Deus é amor. (I João 15:3)
Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. (João 14: 6)
Diz o insensato no seu coração: Não há Deus! (Salmo
14:1)
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha
voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com
ele e ele comigo. (Apocalipse 3: 20)
Em nenhum outro nome há salvação, pois também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos. (Atos 4: 12)
Escutai, e inclinai os ouvidos: não vos ensoberbeçais;
porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso
Deus, antes que se faça vir a escuridão e antes que
tropecem vossos pés nos montes tenebrosos; antes
que, esperando luz, Ele mude em sombra de morte, e a
reduza a escuridão. (Jeremias 13: 15-16)
Eu, o Senhor, não mudo. (Malaquias 3:6)
... Eu sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum
se formou, e depois de mim nenhum haverá. (Isaías 43:
10)
Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente; o
que endurece o seu coração virá a cair no mal.
(Provérbios 28: 14)
Fiel é a palavra: se já morremos com Ele, também com
Ele viveremos; se perseverarmos, com ele também
reinaremos; se o negarmos, também Ele nos negará;
se somos infiéis, Ele permanece fiel; porque não pode
negar-se a si mesmo. (II Timóteo 2: 11-13)
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Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me formaste. (Salmos 139: 14)
Há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os
homens, Jesus Cristo. (I Timóteo 2: 5)
Jesus continuou a dizer á multidão: Eu sou a luz do
mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas
terá a luz da vida. (João 8: 12)
Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para
sempre. (João 6: 69)
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo
fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. (Romanos 5: 8)
Mas em todas estas coisas somos mais do que
vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as potestades, nem o presente, nem
o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de
Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
(Romanos 8: 37-39)
Não há nada impossível para Deus. (Mateus 19: 26)
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais
penetrou em coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que O amam. (I Coríntios 2: 9)
Ninguém jamais viu a Deus; mas se amarmos uns aos
outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o
seu amor. (I João 4: 12)
Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que Eu
não o veja? Diz o Senhor; porventura não encho os
céus e a terra? (Jeremias 23: 24)
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Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou
pensamos, segundo o poder que em nós opera.
(Efésios 3: 20)
Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno
poder como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o principio do
mundo, sendo percebidos por meio das coisas que
foram criadas. (Romanos 1: 20)
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento
anuncia as obras das suas mãos. (Salmo 19: 1)
Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons. (Provérbios 15:3)
Pois estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem
os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem
o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus
nosso Senhor. (Romanos 8: 38-39)
Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que
já está posto, o qual é Jesus Cristo. (I Coríntios 3: 11)
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao
seu Filho unigênito, para que todo aquele que Nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3: 16)
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com
sabedoria as fizeste. (Salmo 104: 24)
Quem crê em mi, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. (João 7: 38)

Rosimeire´s Home Page

Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O
motivo porque não ouve é que não pertenceis a Deus.
(João 8: 47)
Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, para quem
iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna". (João
6: 68)
Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são
chamados segundo o seu propósito. (Romanos 8: 28)
Sede pois imitadores de Deus, como filhos amados.
(Efésios 5: 1)
Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, e
sem Ele nada do que foi feito se fez. (João 1: 3)
Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age
por meio de todos e está em todos. (Efésios 4: 6)
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Frases Sobre FÉ
A âncora da fé pode nos manter firmes, quer seja num
mar calmo ou colisão. (Roy McAlilly)
A fé dissipa a dúvida e a hesitação, liberta-nos do
sofrimento e nos conduz à terra da paz e da felicidade.
(Dalai-Lama)
A fé é a força da vida. Se o homem vive é porque
acredita em alguma coisa. (Alexis Tolstoi)
A fé é muito melhor do que a crença. A crença é
quando alguém pensa por você. (Richard Buckminster
Fuller)
A fé é tão necessária ao bem-estar físico quanto ao
espiritual. (Smiley Blanton - Médico - 1882/ 1966)
A fé é um guia mais seguro que a razão. A razão só
pode ir até certo ponto, mas a fé não tem limites. (Blaise
Pascal - Matemático e escritor francês)
A fé é uma conquista difícil, que exige combates
diários para ser mantida. (Paulo Coelho de Souza Escritor e roteirista brasileiro (1947/ -- )
A fé é uma função do coração. Deve ser imposta pela
razão. As duas coisas não são antagônicas, como
pensam algumas pessoas. Quanto mais intensa a fé,
mais profunda se torna a razão. Quando a fé se torna
cega, inevitavelmente morre. (Mahatma Ghandi - Apelido
de Mohandas Karamchand - Político e advogado indiano 1869/ 1948)
Rosimeire´s Home Page

A fé em Deus não é um ato convencional que expressa
apenas por um momento, em casa ou nos templos. É
um sentimento de confiança e amor fraternal, atuante e
permanente, que deve ser praticado, não só nos
templos, como no lar, no ambiente de trabalho, no meio
da sociedade. (Alba)
A fé pode não mover montanhas, mas ajuda a subi-las.
(Humberto Pagiola)
A fé significa confiar em Deus, mesmo quando nossas
perguntas não são respondidas. (Anônimo)
A incredulidade é impaciente. A fé ignora a pressa.
(Simon Vestdijk)
A razão de ser de qualquer fé é trazer-nos uma certeza.
(André Maurois - Pseudônimo de Émile Herzog Romancista francês - 1885/ 1955)
Agora, simplesmente creia. Isso é tudo o que você tem
que fazer, simplesmente crer. (Anônimo)
Crer é ir além daquilo que somos capazes de fazer.
(Anônimo)
Fé é viver em comunhão permanente com Deus, que se
esconde detrás de tudo e habita o coração do universo
e das pessoas. (Anônimo)
Havendo força de vontade, cérebro e fé suficientes,
quase tudo pode ser feito. (Anônimo)
Minha força é igual a minha fé. (Anônimo)
Nada é mais adequado para consolidar a nossa fé e a
nossa esperança do que a convicção profundamente
gravada nas nossas almas de que nada é impossível a
Deus. (Anônimo)
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Deus. (Anônimo)
Nossas angústias começam quando termina a nossa
fé. (Anônimo)
O medo bateu à porta. A fé respondeu. Não havia
ninguém lá. (Velho provérbio)
O que é a fé? É acreditar-se firmemente naquilo que se
não compreende. (Madame Du Duffand)
Os homens de boa vontade, acreditam naquilo que
desejam. (Caio Júlio César - General, político e escritor
romano - 100/ 44 a. C)
Para mim, fé é outra palavra para descrever o
pensamento positivo. Quando a verdadeira fé se
apossa de ti, você desenvolve um estado de espírito
que procura o melhor de tudo, recusa-se a desistir,
descobre um meio em volta (ou através) de obstáculos
e insiste até chegar à vitória. (Norman Vicent Peale 1898/ 1993)
Quem cultiva a fé no Cristo, é Senhor da claridade
plena e jamais se arrepende das atitudes conscientes
perante a vida. (Vitor Ronaldo Costa)
Sem fé, obstruímos o caminho até Ele. Sem fé, não
percebemos o acesso livre. Somente a visão de fé nos
conduz com segurança até Ele. (Anônimo)
Sempre que o homem seguir com sinceridade o
caminho da fé, ele será capaz de aproximar-se de Deus
e operar milagres. (Paulo Coelho de Souza - Escritor e
roteirista brasileiro (1947/ -- )
Tende fé! Ainda que o céu esteja em trevas, o horizonte
fechado e tudo pareça acabado; porque mais adiante,
estará sempre em expectativa, uma FORÇA que vos
fará ressurgir. (Pietro Ubaldi)
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fará ressurgir. (Pietro Ubaldi)
Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus
escreva o que quiser. (Santo agostinho - Filósofo e
teólogo romano - 354/ 430)
Ter fé não é acreditar sem provas; é confiar sem
reservas. (Martin Hulsermann)
A fé sem obras é morta. (Tiago 2: 26)
A fé vem pela pregação ( ou "pelo ouvir") e a pregação
(ou "o ouvir") pela palavra de Cristo. (Romanos 17: 10)
A tua fé te salvou. (Mateus 3: 14-15)
Andamos por fé, e não por vista. (II Coríntios 5: 7)
De fato, sem fé é impossível agradar à Deus, porquanto
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia
que Ele existe e que se torna galardoador dos que os
buscam. (Hebreus 11: 6)
Homem de pouca fé, por que duvidaste? (Jesus Cristo)
Mas o meu justo viverá da fé; e se ele recuar, a minha
alma não tem prazer nele. (Hebreus 10: 38)
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a
convicção de fatos que se não vêem. (Hebreus 11: 1)
O justo viverá pela fé. (Gálatas 3:11)
Os impossíveis do homem são possíveis para Deus.
(Lucas 18: 27)
Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. (I João
5: 4)
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Se tiveres fé como um grão de mostarda.... nada vos
será impossível! (Mateus 17: 20)
Tudo é possível ao que crê. (Marcos 9: 23)
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Frases Sobre ORAÇÃO
A distância mais curta entre um problema e uma
solução é a distância entre seus joelhos e o chão.
Quem se ajoelha à Deus pode ter qualquer coisa.
(Anônimo)
A força da fé sustenta a minha oração. A força da
minha oração sustenta minhas atividades. (Anônimo)
A hora em que Deus responde as nossas preces pode
não ser a nossa hora. Mas Ele responde! (Donald E.
Kohlstaedt)
A linha de comunicação com Jesus está sempre livre.
(Wiladine Dick Godby)
A oração, como o rádio, é uma forma luminosa e
autogeradora de energia. (Alexis Carrel - Cirurgião,
biólogo escritor franco-americano - 1873/ 1944)
A oração contínua é a chave para o sucesso em cada
área de nossa vida. (Anônimo)
A oração é um ato todo-poderoso que coloca as forças
do céu á disposição do homem. (Henri Dominique
Lacordaire - Famoso pregador francês - 1802 – 1861)
A oração é um grito de aflição, um pedido de ajuda, um
hino de amor. (Alexis Carrel - Cirurgião, biólogo escritor
franco-americano - 1873/ 1944)
A oração é uma conversa com Deus. Conversa franca,
aberta
que
declara
seus
temores,
anseios,
necessidades diárias, agradecimentos... Enfim, orar é
ter comunhão com Deus. (Joel s. Castro)
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A oração é uma conversa com Deus numa atitude de
adoração. A oração deve ser feita com ações de graças
para mostrar a nossa gratidão a Deus, pelo que Ele tem
feito, em antecipação da resposta da nossa oração.
(Kenneth Jones)
A oração é uma conversa do nosso coração com Deus.
(Anônimo)
A oração nos fortalece e dá significado a vida.
(Anônimo)
A oração soluciona todos os problemas. (Anônimo)
A oração talvez não mude as coisas para você, mas,
com certeza, mudará você para as coisas. (Samuel M.
Dhoemaker - 1893/ 1963)
A oração verdadeira é um caminho da vida. A vida
verdadeira deve ser um meio de oração. Quando os
homens deixam de olhar para cima perdem o rumo da
vida. (Joel S. Castro)
Antigamente a crença na magia era comum, mas os
cristãos ensinaram que a simples oração pode ter mais
força que qualquer bruxaria, por mais forte que fosse.
(Anônimo)
Deus nem sempre atende às suas preces do modo
esperado, porém, se a fé que você tem Nele jamais
vacila, Ele lhe assegura muito mais do que você
espera. (Yogananda)
Deus pode abençoar alguém através de minha oração.
(Paul W. Milhouse)
Deus vê e ouve as nossas preces, mesmo quando
somos capazes de orar somente com nossas lágrimas.
(Christine Wood)
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Devemos procurar a Deus pela manhã, se quisermos
sentir Sua Presença durante o restante do dia. Que a
oração seja a chave do dia e o cadeado da noite. (Joel
S. Castro)
Dialogar com Deus é atitude introspectiva e pessoal,
logo, dispensa a participação de intermediário. Saber
pedir, através da prece, implica inicialmente no
exercício da humildade e paciência. (Vitor Ronaldo
Costa)
Falar com Deus é mais importante do que falar de
Deus. (Santo agostinho - Filósofo e teólogo romano - 354/
430)
Há três respostas para a oração: sim, não, espere.
Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que
não está em conformidade com a vontade de Deus. Se
ela não mudar o rumo das coisas, com certeza ela lhe
transformará. (Joel S. Castro)
Não oreis para obterdes vida fácil, mas sim para serdes
mais fortes. Não pedis tarefas iguais ás vossas forças;
mas sim forças iguais ás tarefas. (Anônimo)
Nenhum homem é maior que a sua vida de oração; ele
nunca tropeçará se estiver ajoelhado. Deus aquece
suas mãos no coração do homem quando ele ora. (Joel
S. Castro)
Nunca oro suplicando cargos mais leves, mas ombros
mais fortes. (H. Phillips Brooks)
O tempo dedicado à oração nunca é perdido. A oração
deve penetrar e vivificar todos os setores da nossa
vida . A oração não é um monólogo, mas um diálogo,
nós conversamos com Deus e ele conversa conosco.
(Joel S. Castro)
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Oração é comunicação com Deus. É fonte de conforto e
força. É respiração espiritual. (Anônimo)
Oração não é pedir. É um anseio da alma. É uma
admissão diária das próprias fraquezas. É melhor na
oração ter um coração sem palavras do que palavras
sem um coração. (Mahatma Ghandi - 1869/ 1948)
Oração não é reza. Reza são palavras repetidas e às
vezes sem sentido algum. É feita de forma mecânica,
automática e tais palavras não procedem do fundo do
coração. (Joel S. Castro)
Orar não é pedir. Orar é a respiração da alma. (Mahatma
Gandhi - 1869/ 1948)
Ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como
se tudo dependesse de você. Quando trabalhamos,
trabalhamos; quando oramos, Deus trabalha. Há
tremendo poder na oração, muito mais que o mundo
imagina. (Joel S. Castro)
Os melhores momentos de nossa vida são quando
passamos em comunhão com o Pai. Aquele que é
verdadeiramente filho não consegue passar um dia
sem falar com o Pai. (Joel S. Castro)
Para mim, a oração é um impulso do coração, um
simples olhar dirigido para o céu, um grito de
agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento
como do meio da alegria. Em uma palavra, é algo
grande, algo sobrenatural que me dilata a alma e me
une a Jesus. (Santa Teresinha)
Por que será que, quando falamos com Deus, dizem
que estamos rezando, e quando Deus fala conosco
dizem que somos esquizofrênicos? (Anônimo)
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Quando aprendemos que Deus não dá o que pedimos,
mas aquilo em que realmente acreditamos,
percebemos que valeu a pena acreditar. (Anônimo)
Quando oramos, ligamo-nos a uma força propulsora
inexaurível. (Alexis Carrel - Cirurgião, biólogo escritor
franco-americano - 1873/ 1944)
Quando tenho um problema, oro sobre ele e acho que o
que me ocorre à mente e nela permanece é a solução.
E isto tem dado certo tantas vezes que sei que é a
resposta de Deus. (J. L. Kraft - 1874/ 1953)
Quando você não puder orar como deve, ore como
você pode. Deus não ouve a voz , mas o coração. (Joel
S. Castro)
Quando você ora, está falando com Deus; quando você
medita, está escutando a voz de Deus. (Diana Robinson)
Se correr o bicho pega, se orar o bicho foge. (Anônimo)
Se verdadeiramente desejais seguir a Cristo, se quereis
que vosso amor a Ele cresça e dure, deveis ser
assíduos à oração. Ela é a chave da vitalidade do
vosso viver em Cristo. Sem a oração vossa fé e vosso
amor morrerão". (João Paulo II)
Todos os dias passo quinze minutos saturando com
Deus a minha mente e, assim, nenhum espaço sobra
para preocupações. (Howard Chandler Christy - 1873/
1952)
Um homem armado de oração é invencível, porque ele
está armado da mesma potência de Deus. (T. Alberione)
Um homem pode orar sem ser crente, mas nenhum
homem é verdadeiramente cristão sem orar. O cristão
sempre encontrará um parêntese para a oração,
(Joel S.
mesmo nas horas mais atribuladas da vida.
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Castro)

mesmo nas horas mais atribuladas da vida. (Joel S.
Castro)
Uma oração é sempre respondida de uma de três
maneiras: não, sim, ou espere um pouco. (Norman
Vicent Peale - 1898/ 1993)
Uma prece silenciosa é mais poderosa que um ato
consciente; por isso, quando me sinto sem ajuda, oro
sem cessar, na certeza de que uma prece nascida de
um coração puro nunca deixará de ser atendida.
(Mahatma Ghandi - Apelido de Mohandas Karamchand
Ghandi - Advogado indiano - 1869/ 1948)
Visualize, ore, aja e seus desejos se tornarão realidade.
(Charles L. Allen - 1913)
Você ora na sua aflição e na sua necessidade... quem
dera que você orasse também na plenitude da sua
alegria. (Khalil Gibran - Poeta árabe - 1883/ 1931)
A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos. (Tiago 5: 16)
Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e
recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
(João 16: 24)
Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas
fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com
gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os
corações sabe qual é a intenção do espírito, porque
regendo a vontade de Deus é que intercede pelos
santos. (Romanos 8: 26-27)
E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, e
orai, para que não entreis em tentação. (Lucas 22: 46)
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Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. (Tiago 5:
13)
Irmãos, orai por nós. (I Tessalonicenses 5: 25)
Nada tendes, porque nada pedis. (Tiago 4: 2)
Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele
que duvida é semelhante á onda do mar, impelida e
agitada pelo vento. (Tiago 1: 6)
Por isso vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; buscai e
achareis; batei e abrir-se-vos-à, pois todo o que pedi
recebe; o que busca encontra; e a quem bate, abrir-selhe-à. (Lucas 11: 9-10)
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede que recebereis, e será assim convosco. (Marcos
11: 24)
Portanto, vós orareis assim: "Pai nosso que estás nos
céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos
nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder, e
a glória, para sempre. Amém. (Mateus 6: 9-13)
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda. (I
Timóteo 2: 8)
Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. (João
14: 13)
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Frases Sobre PROVAÇÃO
A provação vem, não só para testar o nosso valor, mas
para aumentá-lo; o carvalho não é apenas testado, mas
enrijecido pelas tempestades. (Lettie Cowman)
Deus permite o seu povo passar por certas provações,
pois, na escola de Deus, o aluno também faz provas!
(Kenneth Jones)
Deus só impõe ao homem aquilo que ele pode
suportar. (Alcorão - Livro sagrado dos árabes)
Gemas de diamantes não podem ser polidas sem
fricção, homens não podem ser aperfeiçoados sem
provas. (Anônimo)
Um brilhante não é polido sem ser esfregado, nem o
homem fica perfeito sem provações. (Provérbio
israelense)
Uma vida construída com Deus, agüenta qualquer
provação. (James H. Pratter)
Amados, não estranheis a ardente prova que vem
sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos
acontecesse. (I Pedro 4: 12)
Bem-aventurado o homem que suporta a provação,
porque depois de ter passado nas provas, receberá a
coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o
amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: "Sou tentado por
Deus". Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele
a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando
atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
(Tiago 1: 12-14)
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Mas ele conhece o meu caminho; se ele me provasse,
eu sairia como o ouro. (Jó 23: 10)
Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o
passardes por provações, sabendo que a prova da
vossa fé desenvolve a perseverança. (Tiago 1: 2-3)
Vê, eu te purifiquei, mas não como a prata; provei-te na
fornalha da aflição. (Isaias 48: 10)
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SALMOS Preciosos
Salmo 23
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos verdejantes; guia-me a águas
tranqüilas.
Refrigera a minha alma; guia-me nas veredas da justiça
por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não
temerei mal algum, porque tu estás comigo;
a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos
meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu
cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me
seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias.

Salmo 27
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei?
O Senhor é a força da minha vida; de quem me
recearei?
Quando os malvados, meus adversários e meus
inimigos,
avançam contra mim, para comerem as minhas carnes,
tropeçam e caem.
Ainda que um exército me cerque, o meu coração não
temerá;
ainda que a guerra se levante contra mim, nele
confiarei.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei:
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que possa morar na casa do Senhor todos os dias da
minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor,
e aprender no seu templo.
Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu
pavilhão;
no oculto do seu tabernáculo me esconderá,
e por-me-á sobre uma rocha.
Então a minha cabeça será exaltada
sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim;
pelo que oferecerei sacrifício de jubilo no seu
tabernáculo;
cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.
Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo;
tem compaixão de mim, e responde-me.
Quando disseste: Buscai o meu rosto;
o meu coração te disse: O teu rosto, Senhor, buscarei.
Não escondas de mim a tua face,
e não rejeites ao teu servo com ira; tu és a minha
ajuda.
Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha
salvação.
Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem,
o Senhor me recolheria.
Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho; guia-me pela
vereda direita,
por causa dos que me andam espiando.
Não me entregues à vontade dos meus adversários,
pois contra mim se levantaram falsas testemunhas,
respirando violência.
Creio que ainda verei a bondade do Senhor na terra
dos viventes.
Espera no Senhor; sê forte, anima-te, e espera no
Senhor.
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Salmo 91
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à
sombra do Todo-Poderoso descansarás.
Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha
fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
Porque Ele te livra do laço do passarinheiro, e da peste
perniciosa.
Ele te cobre com as suas penas, e de baixo das suas
asas encontras refúgio; a sua verdade é escudo e
broquel.
Não temerás os terrores da noite; nem a seta que voe
de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade
que assole ao meio-dia.
Mil poderão cair ao teu lado, e dez mil à tua direita; mas
tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a
recompensa dos ímpios.
Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do
Altíssimo a tua habitação,
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à
tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para
te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não
tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do
leão e a serpente.
Pois que tanto me amou, eu o livrarei; pô-lo-ei num alto
retiro, porque ele conhece o meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei; estarei
com ele na angústia. livrá-lo-ei, e o honrarei.
Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha
salvação.
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OBS.: Este salmo fala sobre proteção e orientação
constantes. O Salmo 91 contêm a maravilhosa
revelação de que se habitarmos no esconderijo do
Altíssimo, descansamos à sombra do Onipotente. Isto
significa que se a nossa fé tem profundidade e não é
meramente formal, teremos a proteção e orientação
constantes de Deus, em tudo. Ele será o nosso refúgio,
o que significa que gozaremos da terna proteção de
Deus. Ele nos livrará de muitas dificuldades, temores e
problemas. Nenhum mal nos sobrevirá. Mesmo que
tenhamos dificuldades, poderemos enfrentá-las e
solucionar tudo, pois Deus dará ordens aos seus anjos
a nosso respeito. Isso quer dizer que estaremos
cercados pela sua bondade e amor, os quais também
nos protegerão e orientarão pelos caminhos da vida.
Deus não permitirá que nos percamos nessa
caminhada. Outra bênção maravilhosa dentre as
muitas que nos advém do fato de habitarmos no
esconderijo do Altíssimo, isto é, de passarmos toda a
nossa vida Nele, é que sempre que O invocarmos Ele
não deixará de nos atender. Ele estará presente
conosco em meio a qualquer adversidade que nos
sobrevenha. Teremos uma vida longa e vitoriosa, ao
fim da qual entraremos na salvação eterna. Viva de
acordo com o que este Salmo diz, e mesmo que tenha
uma vida difícil, cheia de problemas, você sempre
estará acima de tudo. (Norman Vicent Peale - 1898/ 1993)
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Poesias
Ajuda-me Senhor
Sandra Mamede
smmamede@terra.com.br

Senhor...
quero amar,
sem cobrar amor.
Quero ajudar,
sem esperar retorno.
Senhor...
ajuda-me a crescer
espiritualmente,
para ser digno do teu amor
e para amar ao meu próximo.
Senhor...
ajuda-me a crescer em santidade,
mas também em humildade.
Senhor...
ajuda-me a ser seguro,
sem ser prepotente.
A ser firme,
sem ser arrogante.
A ser vencedor,
sem ser orgulhoso.
Senhor...
ensina-me a amar
e perdoar aos meu inimigos
como tu nos amaste,
pois mesmo pecando contra Ti,
Tu continuas nos amando,
e nos protegendo.
Rosimeire´s Home Page

Alma abatida
José Gomes
http://www.cantinhodalegria.hpg.ig.com.br/
cantinhodalegria@ieg.com.br

Oh, alma abatida
Que não se conduz
Que vive sofrendo
Sem paz e sem luz.
Vive sem amor
Não sabe onde ir
Não sabe o que quer
Chame Deus pra si.
Porque se abate
Oh, alma querida
Se você quiser tem
Jesus em sua vida.
Não te desespere
Tenha confiança
Em nosso Jesus
Ele é esperança.
Seja corajosa
Lute, não tenha medo
E para o bom Jesus
Conte os seus segredos.
Ele intercede
Por ti, alma abatida
Se você tiver fé
Será abençoada.
Lembre-se que Jesus
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Sofreu lá na cruz
Para te dar alegria
Paz, e muita luz.
Agora entregue
O seu coração
Que terá para sempre
Eterna salvação.

Deus
Lisiê Silva
http://www.lisielovedreams.cjb.net
lisie@argo.com.br

Estou Contigo,
Estás Comigo,
Pensando em Ti, eu Te sinto.
Partilhas comigo todos os momentos,
Porque és o Único que está sempre comigo,
Nas horas mais difíceis, te procuro.
E tu me ouves.
E nas horas alegres estás ao meu lado,
Sem eu te chamar.
Porquê és o Único que eu
posso ter a qualquer hora.
Dá-me tuas mãos, Deus...
E ensina-me a Viver,
Eu não sei!
Eu não aprendi a ver esse Mundo como ele é,
Mas sim como eu gostaria que ele fosse...
Tira-me desse sonho!
E faz com que eu aceite a Realidade,
Naturalmente...
Dá-me tuas mãos...
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Eu sei que por mais que os anos passem
Tu estarás sempre em Mim,
E por mais que eu mude,
Tu nunca mudarás...
Mas não deixa eu mudar muito,
Não deixa que eu
queira fugir de Ti algum dia...

Deus
Vanderli Medeiros
http://www.vanmedeiros.hpg.com.br
vanmedeiros@ieg.com.br

Deus,
vejo-te por toda parte
nos céus
na terra
nos mares
nos lares
na verde mata
no canto da passarada
Na força da maré
nos raios
na tempestade que purifica o ar
Deus,
caminha comigo
lado a lado
Mesmo quando não apercebo-me
Sinto uma força muito grande em mim
Sustentando-me
nas dores e provações
Libertando-me dos grilhões da iniqüidade
da vaidade
do orgulho
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da soberbia
da inveja
e da maledicência
Deus está em mim
está em ti
está em nós
está em vós
Está no pássaro
na árvore
nas águas
no fogo
no ar
está em todo universo
Basta olhar para dentro
de nossos corações
e o veremos lá
sempre
e para
sempre!

Ensina-me Pai
Vanderli Medeiros
http://www.vanmedeiros.hpg.com.br
vanmedeiros@ieg.com.br

PAI,
Faça-me forte
para suportar as dores desse mundo
Faça-me merecedora de ter
pelo menos o seu amor divino
Pois, nesse mundo de dor e lágrimas,
amar virou utopia
Preferem acreditar no desamor que no amor,
é mais fácil Pai,
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crer que ninguém nos ama,
que no contrário.
Ensina-me a ser feliz sem o amor terreno
e a me contentar apenas com teu amor Divino
Ensina-me a ser forte e vencer a dor que dilacera
minh'alma nesse momento de dor
Ensina-me a pensar em ti sempre que descrer na
existência do amor
Ensina-me mais uma vez ,
a ser sua filha amada de forma tal,
que não sinta falta de outro amor
Ensina-me, lhe imploro entre lágrimas..
Ensina-me a não sofrer..
Em prantos rogo-te Pai,
olhe por mim,
cure as chagas de meu coração sem amor.
Ensina-me...
Ajuda-me a sobreviver nesse mundo de dor.
Não me abandone não sei viver sem amor!!!

Guia-me Senhor
José Gomes
http://www.cantinhodalegria.hpg.ig.com.br/
cantinhodalegria@ieg.com.br

Você que está cansado
Cheio de tristeza e dor
Também será bem guiado
Por ordem do meu senhor.
Ouça sempre as mensagens
Do nosso amado Jesus
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Que ele sofreu por nós
Cravado naquela cruz.
Tenha mais coragem
Carregue sua cruz
Que Deus vai te guiar
Em nome de Jesus.
Esqueça a tristeza
Aprenda a amar
E pode ter certeza
Que Jesus vai te guiar.
Toda carga por ti
Ele quer levar
Alma dolorosa
Ouve o seu falar.
Caminhos espinhosos
Ele já andou
E morte afrontosa
Por ti suportou.
Se você está triste
Deus te ajudará
Tenha muita fé
Que ele te libertará.
Mas siga o caminho
Do seu salvador
Crendo e confiando
Com fé e amor.
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Jesus, Nossa Fortaleza!
Rubenio Marcelo
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=rubmarc

rubmarcelo@bol.com.br

Só Jesus é nosso amparo e fortaleza,
O socorro que impera nas tribulações.
Só o Senhor nos dá a graça e a nobreza,
Afastando de nós as nossas transgressões.
Com Ele pisaremos em escorpiões,
Em serpentes e em todos poderes da vileza.
Sua destra fiel é uma estrela acesa
Que nos guia e extirpa as perturbações.
Com Cristo, nenhum mal nos sucederá;
Praga alguma chegará à nossa tenda,
Nem a mão do nefando nos alcançará.
E aquele que Seu santo nome invocar,
Destruirá a iniqüidade, fenda a fenda...
Pois quem Nele crê, inda que morra, viverá!

Meu Deus
Sandra Mamede
smmamede@terra.com.br

Meu Deus,
não retire os seus olhos de mim,
não me abandone.
Sei que não mereço
ser chamada de Teu filho.
Mas a Tua misericórdia e o Teu amor
é que me sustentam.
Senhor Deus dos Exércitos !
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Rei dos Reis !
Autor da minha vida!
Ah, como te amo Senhor!
Me transforma Senhor,
me faça amar ao meu próximo
como Tu me amas.
Senhor, ajuda-me a exercitar
o fruto do amor.
pois dentre todas as coisas,
o amor, somente o amor
vai perdurar e prevalecer
pois sem o amor,
nada seremos,
nada sou.

Minha Procura
Sandra Mamede
smmamede@terra.com.br

Estava sozinho(a),
aflito(a), desamparado(a), perdido(a),
carente e sem objetivo,
então fui a Tua procura,
Te procurei em muitos lugares,
nas religiões,
achando que te encontraria nelas.
Nas igrejas,
pensando que ali estarias presente,
mas que engano !
não te encontrei em nenhum
desses lugares...
Então te procurei em meu coração,
mas ele estava sombrio,
vazio, triste, perdido,
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por isso não te encontrei,
meu coração estava cheio de tristeza,
desilusão, decepção, angústia.
Então me voltei pra dentro de mim,
me busquei,
me procurei,
e fui fundo nessa luta...
até me encontrar... me entender...
como um ser humano carente
que precisa de Ti,
e quando Te encontrei, meu Deus,
joguei fora a desilusão,
o desamor, a decepção, a angústia,
e encontrei o amor,
o seu amor meu Deus!
Então entendi o que me faltava,
o quanto Tu me amavas,
percebi que estava vivo(a),
e entendi porque Te buscava tanto,
queria voltar a viver,
e me faltava o teu amor meu Deus.
Olhei em volta e vi as tuas pegadas,
percebi que nunca me abandonaste,
pois as tuas marcas
estavam em tudo que me rodeava,
no azul do céu,
no brilho do sol,
na beleza da luz,
no azul do mar
no perfume das flores,
no canto dos pássaros,
no sorriso da criança,
estavas presente em tudo,
o que me faltava era o amor,
e esse amor eu encontrei em Ti,
pois hoje sei Senhor,
que és o autor da minha vida,
e o meu Salvador.
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O Caminho
José Gomes
http://www.cantinhodalegria.hpg.ig.com.br/
cantinhodalegria@ieg.com.br

Siga este caminho
Com fé e amor
Ele o levará
Ao nosso salvador.
Com fé e amor
Estenda sua mão
Só assim terá
Jesus no coração.
Se o caminho for longo
Não fique aflito
Ele a cada momento
Fica mais bonito.
Se algum obstáculo
For aparecendo
Seu anjo da guarda
Está te protegendo.
Segue este caminho
Comesse a orar
Que Jesus te espera
Para abençoar.
Segue adiante
Sem se lamentar
A casa de Deus
Irá encontrar.
Louvando ao senhor
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De todo coração
Siga em frente
Com muita emoção.

Ode a Deus
Maria da Conceição Castro
http://www.conceicaodicastro.kit.net/
conceicaodicastro@hotmail.com

Envia tua luz
Para acalentar minh'alma,
Afagar meu coração tristonho!
Carrega-me em teu colo,
Para aconchegar meu viver,
Embalar meus sonhos existentes!
Abraça-me com teu amor,
Para tranqüilizar meu âmago,
Amenizar a dor sentida!
Somente Tu és capaz de alegrar minh'alma;
Trazer a felicidade para o coração;
Trazer forças para continuar sonhando;
Trazer alento para meu interior!
Estando CONTIGO,
Continuarei vendo o mundo com outros olhos;
Terei paz para discernir as realidades;
Levarei harmonia e ânimo para o próximo!
Tu és O AMOR UNIVERSAL!
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Oração ao Deitar
Vanderli Medeiros
http://www.vanmedeiros.hpg.com.br
vanmedeiros@ieg.com.br

Mais uma noite que se finda
e eu novamente retorno meu pensamento a ti meu Pai.
Rogando-te proteção,
amparo, força e luz,
para continuar a minha jornada evolutiva nesse mundo
de dores.
Refaça-me
as
forças
tão
necessárias
enfrentamento dos embates do dia a dia...

para

Que na figura de meu anjo guardião eu possa sentir
sua presença viva em mim, dando-me confiança e
esperança no amanhã...
Vela meu sono Senhor
e cuida do meus dias!
Assim seja!

Oração Apressada
Eloy Franco
sallymoo@attbi.com

Eu ajoelhei, mas não por muito tempo
Eu tinha muita coisa que fazer.
Eu tinha que me apressar para ir para o trabalho
Porque estava na hora de pagar minhas contas.
Aí eu ajoelhei e fiz uma oração rápida.
E imediatamente me levantei.
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Fiz assim o meu dever!
Minha alma poderia agora descansar tranqüilamente.
O dia inteiro eu não tive tempo
Para esparramar palavras de bondade
Nem tempo para falar de DEUS com os amigos,
Pois eu tinha medo que eles rissem de mim.
Não há tempo, não há tempo, muita coisa para fazer.
Esta era a minha constante desculpa,
Não ha tempo para ajudar Almas carentes.
Finalmente tive tempo. . . tempo para morrer!
Eu me vi na frente do Senhor,
E lá fiquei de cabeça baixa,
Enquanto DEUS estava segurando um Livro!
Era o Livro da Vida. . .
DEUS olhou dentro do livro e disse:
Eu não consigo achar seu nome.
Teve uma vez que Eu quis incluí-lo no Livro
Mas com você, nunca achei tempo para ser Bondoso!

Pai
Sandra Mamede
smmamede@terra.com.br

PAI
Oh, Senhor!
te peço tanto,
te chamo tanto,
clamo tanto por Ti.
Não mereço,
mas Tu me ouves,
Tu me atendes.
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Oh, Senhor !
Sou tão insignificante
perante a Tua grandeza.
Eu não Ti escolhi,
mas Tu me escolheste,
me acolheste,
me abrigaste,
me amaste.
Vivia nas trevas,
e Tu me levaste à luz.
estava triste,
e Tu me deste felicidade.
Estava angustiada,
e Tu me deste a paz.
Não a paz do mundo,
mas a Tua paz, Senhor !
a paz que transcende
todas as coisas.
A paz que harmoniza,
que alegra,
que consola,
que conforta,
que fortalece
e que salva.
A paz que me leva a Ti!

Pai Nosso
Wanderlino Arruda
http://www.wanderlino.com.br
arrud@wanderlino.com.br

A ti, Senhor, que és
pleno de luz e de amor,
e estás nos céus e em toda parte,
onde o teu nome é sempre bendito e santificado.
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em constante e eterna bondade.
A ti, Senhor, apresentamos nosso pedido:
dá-nos o teu reino
de alegria, de compreensão;
a tua vontade e não a nossa seja feita,
aqui, onde estamos, aí onde estás e estaremos um dia;
o pão da saúde, da disposição ao trabalho,
do entender e ser entendido,
do amar e ser amado,
dá-nos hoje, dá-nos sempre, Senhor.
Ainda caminhantes no erro,
dá-nos o teu perdão e o ensinamento
de como devemos perdoar.
À criança que existe ainda em cada um
dá, Senhor, a tua proteção.
Liberta-nos do mal,
ampara-nos no caminho do bem,
pois teu, Senhor, somente teu,
é o poder, o reino e a glória
para sempre,
para todo o sempre.

Pai Olhai Por Nós!
Vanderli Medeiros
http://www.vanmedeiros.hpg.com.br
vanmedeiros@ieg.com.br

Pai de infinita misericórdia e gloria!
Olhai por seus filhos sofridos nesta hora.
Quando lares desfeitos pelo maldito vício
fazem da sina dos pequeninos um calvário de
inglórias...
Toma novamente sob sua proteção Pai,
esses seres advindos de vós,
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e que por conta de vícios malditos sofrem a dor da
separação.
Instrumentos inocentes de um homem sem coração.
Seres arrancados do ventre materno sem dó nem
comiseração.
Para satisfazer a vingança de um ser chafurdado no
mar etílico,
no ódio e na autodestruição!
Apieda-se desses lares desfeitos,
onde o vício foi mais forte que o amor...
Proteja esses pequenos frutos que balançam
ao vento da vingança tirânica de um ser cheio de
rancor.
Abrandai Pai,
ódios e dissabores
fazendo prevalecer nos lares da terra
menos ódio e mais amores!
Rogo a ti nessa hora Pai,
envia teu anjo bendito a cuidar desses pequenos anjos
quando lhes falta o amor e o colo de uma mãe
que os amam e é proibida de lhes dar o seu amor!
Que ao cair da noite
e os corações pequeninos se sentirem
desamparados e saudosos do seio materno
encontre sua mão estendidas sobre suas cabeças
Transmitindo-lhes proteção,
e que esses pequeninos possam sentir,
que mesmo distante são muito amados
e recebem todo o seu amor!!!
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Pequena Prece Por Harmonia Interior
Fátima Irene Pinto
http://www.fatimairene.com
faresi@linkway.com.br

Liberta-me, Senhor,
de toda e qualquer necessidade compulsiva de ser
aceita,
amada, aprovada e reconhecida.
Liberta-me, Senhor,
de todo e qualquer ressentimento,
antagonismo,
Incompreensão e intolerância.

sectarismo,

Ajuda-me, Senhor,
a trazer todos os meus "fantasmas" interiores à luz do
discernimento
e do amor, a fim de poder libertá-los e libertar-me.
Harmoniza-me, Senhor,
com o Teu propósito para mim porque,
Se Tu e eu formos UM,
Tudo o mais estará perfeito.
E estando assim harmonizada,
que eu possa cumprir o meu destino
Mansamente
E sem alarde !
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Prece
Daniel Fiuza
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=DOMFIUZA

domfiuza@ig.com.br

Senhor Jesus, mestre da bondade,
Guardião dos aflitos,
Deus supremo da onipotência,
Da onisciência... Acima do bem e do mal,
Ouve esse humilde mortal!
Estou aqui aos teus pés, de joelho,
Tenho os olhos vermelhos de chorar
Porque pequei.
Senhor... Tenho tantos pecados,
Imploro-te para ser perdoado,
Quero voltar a sorrir,
Quero ser feliz para ti.
Sei que sai da tua estrada,
Teus mandamentos esqueci, e não cumpri.
Quero abrir para ti as portas do meu coração,
Te suplico arrependido o seu perdão,
Quero ter a presença do senhor,
Oferecendo todo o meu louvor,
Quero te aceitar Jesus.
Vou ser fiel aos teus ensinamentos,
Quero tua presença em todos os momentos,
Preciso palmilhar no teu caminho,
Mesmo que o caminho tenha espinho,
E que meus pés sangre ao caminhar.
Senhor quero carregar a minha cruz,
Para poder chegar a tua luz,
Iluminando minha vida,
Mesmo que eu sofra, nessa lida,
Vou sempre te dedicar a minha vida,
O meu amor,
Subindo essa escada espinhosa,
Para chegar até a ti, senhor.
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Presença Divina
Rubenio Marcelo
http://www.usinadeletras.com.br/exibelotextoautor.phtml?user=rubmarc

rubmarcelo@bol.com.br

Estás na manhã que surge radiante,
Na tarde que finda e na noite estrelada.
Estás no orvalho pela madrugada
E na voz do trovão que ecoa distante...
Estás no horizonte, no pó da estrada,
Nas auras garbosas que sopram adiante...
Estás na magia do riso infante
E no sal gotejante da lágrima sagrada.
Nos belos acordes de uma melodia
E nos versos singelos da minha poesia,
Tu és harmonia, és a inspiração!
Estás na minha fé, no meu coração,
Deixando minh'alma repleta de paz.
Em todos momentos, comigo Tu estás!

Senhor!
Sandra Mamede
smmamede@terra.com.br

SENHOR !
Senhor!
Faça-me atingir a estatura
de um varão perfeito.
Ensina-me a seguir a Tua luz
para que eu não me perca
pelo caminho...
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Ensina-me a ter paciência,
para não magoar ao meu próximo.
Ensina-me a sorrir,
para que a tristeza não me domine,
me fazendo uma pessoa triste...
Senhor !
Enche o meu coração de amor
para que eu ame ao meu próximo,
como tu nos amaste...
Senhor !
Ajuda-me a refletir
o teu brilho em mim,
através da Tua Graça
e da Tua Paz!
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MENSAGENS
Conversando com DEUS
Pedi força e vigor e Deus me mandou dificuldades para
me fazer forte;
Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para
resolver;
Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro
para trabalhar;
Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas
para superar;
Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas
para eu ajudar;
Pedi favores e Deus me deu oportunidades;
Não recebi nada do que queria.
Recebi tudo o que precisava.
Minhas preces foram atendidas.

Deus Muda Tudo!!!
Maria Glêssa Ramalho Bezerra
glessa@petrobras.com.br

Li certa vez que um jovem pai havia por diversas vezes
pensado em cometer suicídio. Ele tinha um filho
adolescente a quem não podia dedicar seu tempo em
virtude de seu excesso de trabalho. Este filho
adolescente roubava coisas na vizinhança para chamar
atenção de seu pai. Certo dia novamente surgiram
idéias suicidas, porém esse pai encontrou forças para
pedir a Deus que o ajudasse a superar seus problemas
e resolveu mudar, tentar de novo. A sua mudança de
vida foi tão visível que seu filho percebeu eRosimeire´s
perguntouHome Page
lhe?

vida foi tão visível que seu filho percebeu e perguntoulhe?
" - Pai, o que aconteceu com você?"
Respondeu o pai:
" - É que eu decidi pedir a ajuda de Deus para que não
me deixasse fazer uma grande bobagem na minha vida,
que estava para fazer! E Ele me ajudou."
Diz o filho: " - Sabe, acho que vou fazer a mesma coisa,
pai."
O pai chorou.
No dia seguinte o pai teve que viajar a negócios e
quando voltou da viagem encontrou o filho com os
olhos brilhando!
Disse: "- Pai, sabe o que Deus fez? Ele mudou toda a
turma da minha sala, a minha professora, meus
colegas e toda a "vizinhança!!"
Aquele pai exultou de felicidade!
Deus muda tudo!! Diz a Palavra de Deus: "E vos darei
um coração novo e porei dentro de vós um espírito
novo; e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e
vos darei um coração de carne". (Ezequiel 36:26) - "... o
que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora"
(João 6:37).
E você? já pensou em abrir seu coração a Deus e
experimentar a mudança?
Esta é, certamente, a perfeita ocasião para lembrarmos
de uma frase de Ezra Taft Benson, que diz: "CRISTO
MUDA O HOMEM, E DEPOIS MUDA O MEIO"
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JESUS Disse
Maria Glêssa Ramalho Bezerra
glessa@petrobras.com.br

Em uma rua moravam um cristão e um incrédulo. Este
incrédulo odiava cristãos. Certa vez o cristão
evangelizando (tinha muitos folhetos na mão) na
mesma rua encontrou o incrédulo e entregou-lhe o
folheto. Ele pegou o folheto e amassando-o disse: sabe o que eu vou fazer com este papel? O cristão
calado, só observou o que ele estava fazendo: acabara
de rasgar o folheto com a Palavra em pedacinhos e
disse: "Tomara que o vento leve para bem longe estes
pedaços". Porém, que fez o vento? Quem o pode
dominar? Pois é, Deus está no comando de todas as
coisas, inclusive do vento. O vento tomou conta de um
pedaço de papel de folheto e sem que aquele homem
percebesse, entrou em um dos bolsos de sua camisa.
Ao chegar em casa e tirar as coisas dos bolsos,
constatou um pequeno pedaço de papel assim escrito:
"JESUS DISSE:" Passou um dia e uma noite com
aquelas duas palavras na cabeça - "Jesus disse" "Jesus disse"... Ao chegar em casa do trabalho a voz
continuava nos seus ouvidos: "Jesus disse" e foi
assim a noite inteira soando a mesma frase e dandolhe grande inquietude. Dia seguinte resolveu procurar o
cristão que entregou-lhe o folheto. Bateu à sua porta: o
cristão olhou para ele surpreso, disse o homem: O que
foi que Jesus disse? - Respondeu-lhe o rapaz: "Jesus
disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus
disse: Ninguém vai ao pai a não ser por mim. Jesus
disse: aquele que vier a mim de maneira nenhuma o
lançarei fora. O incrédulo interrompeu-o e disse-lhe:
POIS EU QUERO ACEITAR ESSE JESUS!
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Lista do Nunca Mais
Don Gossett

Nunca mais direi eu não posso, pois "Tudo posso
naquele que me fortalece". (Filipenses 4: 13)
Nunca mais direi que não tenho, pois "O meu Deus,
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em
Cristo Jesus, cada uma de minhas necessidades".
(Filipenses 4: 19)
Nunca mais direi que tenho medo, "Porque Deus não
nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de
amor e de moderação". (II Timóteo 1:7)
Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé,
porque eu tenho "A medida da fé que Deus repartiu a
cada um." (Romano 12:3)
Nunca mais direi que sou fraco, porque "O Senhor é a
fortaleza da minha vida." (Salmo 27:1) e "O povo que
conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo." (Daniel
11:32)
Nunca mais direi que satanás tem supremacia em
minha vida, porque "Maior é Aquele que está em mim
do que aquele que está no mundo." (I João 4:4)
Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus
"Em Cristo sempre me conduz em triunfo." (II Coríntios
2:14)
Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois "Cristo
Jesus... se tornou da parte de Deus (minha) sabedoria."
(I Coríntios 1:30).
Nunca mais direi que estou doente, pois "Pelas suas
pisaduras fui sarado."(Isaías 53:5) e Jesus "mesmo
tomou as minhas enfermidades e carregou
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tomou as minhas enfermidades e carregou com as
minhas doenças." (Mateus 8:17)
Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado,
pois estou "Lançando sobre ele toda a minha
ansiedade, porque ele tem cuidado de mim."(I Pedro
5:7). Em Cristo estou livre de cuidados!
Nunca mais direi que estou preso, pois "Onde está o
espírito do Senhor aí há liberdade." (II Coríntios 3:17).
Meu corpo é o templo do espírito santo!
Nunca mais direi que estou condenado, pois "Já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus." (Romanos 8:1). Estou em Cristo; portanto,
estou livre de condenação.

No Hospital do Senhor
Fui ao hospital do Senhor fazer um Check-up de rotina
e constatei que estava doente.
Quando Jesus mediu minha pressão, verificou que
estava baixa de ternura.
Ao medir a temperatura, o termômetro registrava 40
graus de egoísmo.
Fiz um eletrocardiograma; foi diagnosticado que
necessitava de uma parte de amor, pois minha vida
estava bloqueada e não estava abastecendo meu
coração vazio.
Passei pela ortopedia, pois estava com dificuldade de
caminhar lado a lado com meu irmão; não conseguia
abraçá-lo por ter fraturado o braço ao tropeçar na
minha vaidade.
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Constatou-se miopia, pois eu não conseguia enxergar
além das aparências.
Queixei-me de não poder ouvi-lo; Jesus diagnosticou
bloqueio em decorrência das palavras vazias do dia-adia.
Obrigado Senhor,
Por não ter me cobrado a consulta, por sua grande
misericórdia.
Prometo, ao sair daqui, usar somente os remédios
naturais que me indicou e que estão no receituário de
seu Evangelho.
Vou tomar diariamente, ao me levantar, chá de
agradecimento.
Ao chegar ao trabalho, beber uma colher de sopa de
"Bom-dia!"
De hora em hora, um comprimido de paciência com um
copo de humildade.
Ao chegar em casa, Senhor, vou tomar uma injeção de
amor.
E, ao me deitar, duas cápsulas de consciência
tranqüila.
Agindo assim, tenho certeza de que não ficarei mais
doente e todos os dias serão de confraternização e
solidariedade.
Prometo prolongar esse tratamento preventivo por
todos os dias, para que, quando me chamar, seja por
morte natural.
Obrigado, Senhor.
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Oração de São Francisco
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé;
Onde houver erros, que eu leve a verdade;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado;
Pois é dando que se recebe;
É perdoando, que se é perdoado;
E é morrendo que se vive para a vida eterna.
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Pegadas na Areia
O sonho que tive esta noite,
foi um exemplo de amor.
Sonhei que na praia deserta,
eu caminhava com o nosso Senhor.
Ao longo da praia deserta
quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas,
de tudo o que fiz nesta vida.
Ele me fez recordar cenas nas horas felizes,
que a mesa era farta na hora da ceia.
Por onde eu havia passado ficaram dois
pares de rastros na areia.
Então o Senhor me falou:
"Em seus belos momentos passados,
para guiar os seus passos,
Eu caminhava ao seu lado." Porém minha falta de fé
tinha que aparecer:
quando passavam as cenas das horas
mais tristes de todo o meu ser,
ao Senhor reclamei:
"Somente um rastro ficou
quando eu mais precisava,
quando eu sofria e chorava,
o Senhor me abandonou!" Naquele instante sagrado,
que Ele abraçou-me dizendo assim:
"Usei a coroa de espinhos,
Morri numa cruz e duvidas de mim.
Filho, esses rastros são meus,
Ouça o que vou lhe dizer:
Nas suas horas de angustia,
Eu carregava você!"
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Encerramento
Frases de ANO NOVO
Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros
dos anos velhos. (Luís Vaz de Camões - Poeta português
- 1524/ 1580)
Não vamos ficar nos lamentando diante das páginas
borradas do livro da nossa vida. No ano novo, uma
nova página nos é dada. Que possamos preenchê-la
com sabedoria. (Henry I. Sobel)
O fim do ano não é um fim, nem um começo, mas uma
continuação, com toda sabedoria que a experiência
pode nos trazer. (Hal Borland)
Que no ano novo você encontre a chave que abrirá a
porta de um futuro muito feliz. (Anônimo)
Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias, a que se
deu o nome de ano, foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no
limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser
humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o
milagre da renovação e tudo começa outra vez, com
outro número e outra vontade de acreditar que daqui
para diante vai ser diferente. (Carlos Drummond de
Andrade - Poeta, prosador e jornalista brasileiro - 1902/
1987)
Um novo ano vai começar, lembre-se de sonhar para
que você continue a ter motivos para ser feliz.
(Anônimo)
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Receita de Ano Novo
Carlos Drummond de Andrade
Poeta, prosador e jornalista brasileiro - 1902/ 1987

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido),
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra
birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
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Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!!!
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