012 - “BOM ÂNIMO SEMPRE!”
Olá, prezado(a) leitor(a) desejamos que Você tenha desfrutado de
bons momentos durante as festas natalinas e de celebração de mais um
final e de início de Ano Novo. Continue confiando que Deus Pai e os Seus
Santos são fiéis no cumprimento de suas promessas e que Eles são justos
ao conceder alívio, paz e momentos de alegrias para quem assim confia.
Mesmo diante das adversidades ou das dificuldades do lidar cotidiano
Eles se fazem presentes para protegê-lo e livrá-lo de perigos e de
situações embaraçosas. Basta apenas ser leal em relação ao seu
comprometimento de fé!
Você, prezado(a) leitor(a), deve ter observado que, de maneira
geral, o sucesso nas realizações isoladas ou em conjunto com outras
pessoas costuma ser precedido de dificuldades e obstáculos, por isso não
é um caminho fácil. Há que se enfrentar desafios e afastar para longe os
medos e receios que possam aparecer pelo caminho.
Contudo, acredite em si mesmo. Mantenha a autoconfiança e a fé
em Deus Pai e nos Seus Santos. Aprimore-se constantemente para
superar-se a cada dia em suas realizações! Analise as suas decisões e
escolhas, relembre o quanto estudou e se preparou e quais os resultados
que obteve com esse aprimoramento. Perceba como é importante
investir em autodesenvolvimento e torne essa atitude um hábito em sua
vida.
Não dê ouvidos aos pensamentos e comentários negativos, pois,
eles servem apenas para minar a sua motivação e o seu empenho. Não
seja somente mais um(a), busque a satisfação de exercer as suas
atividades de maneira primorosa, quaisquer que sejam elas, por mais
simples que sejam.
Concentre-se no seu trabalho; seja ele no âmbito familiar,
profissional ou relacionado as atividades religiosas; faça-o do melhor
modo possível. Se precisar de ajuda, não se envergonhe, peça! Tenha
humildade suficiente para admitir erros ou falhas... Só não erra quem
não faz! Tenha disciplina para persistir e criatividade para recomeçar. Vá
além da primeira tentativa, busque novas maneiras, não desista. Cada
tentativa é, na verdade, uma lição que tem o seu valor.
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Vários “percalços” surgirão em seu caminho, mas não deixe que isso
o(a) intimide. A tranquilidade e o aperfeiçoamento constantes são fortes
aliados daqueles(as) que desejam realmente ser bem-sucedidos(as). No
entanto, de nada adianta se motivar ou apenas desejar algo, é preciso
começar, dar sequência e finalizar a atividade que se predispõe a realizar,
seja ela qual for, contudo, sem trapacear; sem usurpar o lugar de quem
quer que seja; sem buscar ganhos ou resultados ‘a qualquer custo’, mas,
aja sempre dentro da justiça, com respeito e consideração em relação às
outras pessoas, sejam elas da família, de sua amizade, do trabalho ou
da escola. Faça sempre bem-feito e de maneira justa e honesta; faça
acontecer, prezado(a) leitor(a)!
Supere-se a cada dia, a cada nova etapa. Supere-se em cada passo
da vida, em cada atitude, em cada contato que precisar manter com as
pessoas, com o semelhante, indistintamente.
Observe que o futuro aproxima-se no mesmo ritmo de sempre... O
tempo passa rapidamente e não espera por ninguém... Contudo, zelar
de suas realizações, dos seus resultados e de suas convicções cabe
apenas a Você, prezado(a) leitor(a)! Mantenha em mente e aja sempre
de acordo com incentivos de fé que a Santa Vó Rosa nos legou, os quais
foram muito recomendados, também, pelo Santo Irmão Aldo: “Quem
em Deus confiou, nunca se enganou!” e “Filho meu, confia em
Deus que Deus te ajudará!”. Saiba que, à semelhança dos Ensinos
Doutrinários e de boa conduta que compõem o legado desses Santos de
Deus, amplamente divulgados através dos púlpitos desta Igreja
Apostólica e da “Hora Milagrosa”, os incentivos de fé são perfeitos para
todos os dias da vida daquele que assim confia, inclusive, porque, aliados
à Doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles são perenes e imutáveis
diante de Deus Pai e de Seus Santos e por isso a aplicabilidade dos
mesmos não se restringe apenas a determinado período de tempo, mas
a toda e qualquer época da História do mundo em que vivemos.
Bom ânimo e sempre avante, prezado(a) leitor(a)... até a próxima
semana!
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