010 - “MAIS UM ANO QUE SE VAI...”
Os últimos dias de um ano que se finda oportunizam momentos de
avaliação e de reflexão a respeito do tempo que se foi... São momentos
apropriados para meditar no que pode ser melhorado em nós em relação
aos dias futuros, inclusive, quanto a reorganização de antigos planos ou
metas e quanto a novos projetos para o Ano Novo que tenham por
objetivo progressos e melhorias para a vida espiritual e moral; no âmbito
pessoal, familiar e de amizade, nas atividades de estudos ou de trabalho.
São momentos para confraternizar e para celebrar a verdadeira
amizade! Nós, apostólicos do Consolador muito nos alegramos ao
celebrar o final e o início de mais um ano! Assim o fazemos com
moderação e alegria na alma e, à semelhança das festividades natalinas,
é motivo de grande alegria preparar a nossa casa para reunir pessoas da
família e os Templos de nossa Igreja para celebrar o final e o início de
mais um ano em verdadeira união fraternal.
Dedique alguns momentos para analisar intimamente a seguinte
questão, prezado(a) leitor(a)! Que satisfação pode haver nesses dias
festivos em se comprazer com excessos dos mais diversos que expõem
a sua pessoa ao ridículo e às consequências prejudiciais à sua imagem,
ao seu currículo, ao seu lar, perante a família e amigos, nos estudos ou
nas atividades de trabalho? Sábio e prudente é aquele que não é
impulsivo e que mantém as suas atitudes e ações sob controle!
Meditando nos dias e meses que se foram, procure deixar para trás
tudo quanto, de alguma maneira, possa ter lhe causado alguma
inquietação, decepção ou dissabor; perdoe àqueles(as) que, por uma
razão ou outra, lhe causaram algo desagradável e, com bom ânimo, fé e
coragem, prepare-se para o início de mais um período de sua jornada,
confiando na bem-aventurança que Deus Pai e o Poder Celestial podem
conceder para todos aqueles que assim crerem, também porque, sob a
proteção dos Céus, essas graças haverão de ser expandidas em benefício
do bem comum e do mundo em que vivemos.
Seja reconhecido(a) por todo o bem que alcançou, inclusive porque,
numa breve análise de tudo o quanto ocorreu neste mundo durante o
ano que se finda, é evidente que incontáveis e inumeráveis foram as
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graças concedidas e que grandiosa foi a proteção celestial que livrou a
muitos de tantos males e contratempos, benefícios com os quais foi
possível vivenciar muitos momentos de alívio, de consolo e de paz,
graças estas que, misericordiosamente, foram extensivas a familiares, a
amigos, a este mundo e que mantiveram em cada um de nós o precioso
dom da vida!
Mais um ano que se vai... Contudo, a necessidade e a vontade de
construir um mundo melhor precisa ser mantida firme para que possa se
expandir a partir de Você, prezado(a) leitor(a), a partir de cada um de
nós! Que saibamos exercer a capacidade de perceber e de aproveitar o
tempo e as possibilidades de colaborar para que este mundo seja mais
justo, mais humano, mais solidário e um lugar melhor para se viver e
conviver...
É de fundamental importância expressar agradecimento a Deus Pai
e aos Seus Santos pelas graças e bênçãos recebidas e por ter vivido mais
um ano do nosso calendário durante o qual, apesar dos diversos
episódios que desencadearam incertezas e preocupações, foi possível
vivenciar bons momentos de risos e de alegrias em família, entre amigos
e colegas; situações de boa convivência, de solidariedade, de abraços
que expressaram apoio, compreensão e afeto; de manifestações de
carinho, de ombro amigo e de amizade desinteressada, momentos estes
de afável convivência, marcantes e agradáveis para todos nós que,
certamente, serão verdadeiro alento nas labutas do lidar cotidiano em
todo o transcorrer do Ano Novo!
Prezado(a) leitor(a)! Em vez de pensar no que o Ano Novo poderá
trazer para Você, pense no que Você poderá levar de melhor, com o que
poderá contribuir e o que terá para oferecer em relação a sua pessoa e
a sua maneira de crer, de se conduzir e de se apresentar, a fim de que
o Ano Novo seja, de fato, melhor do que o ano que se findou, tanto para
si, quanto para o semelhante, como para o mundo em que vivemos...
Desejamos que a benção de Deus Pai, de Nosso Senhor Jesus, de
Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam
presentes em seu viver, prezado(a) leitor(a) e que os Anjos do Poder
Celeste protejam a sua família, a sua casa, e as suas atividades de
trabalho em todos os dias do Ano Novo que está se aproximando...
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