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Bom dia, meus queridos amigos! Uma portentosa quinta-feira para 

você e todos os seus. Em 18 de junho de 1921, na cidade de Le Havre (França), 
nasceu Michel Quoist. Enquanto seu pai se declarava ateu, sua mãe era uma 
católica fervorosa. Aos quatorze anos perdeu seu pai, idade em que teve que 
começar a trabalhar para manter sua casa. Tornou-se sacerdote da Igreja 
Romana em 1947, e dedicando-se aos estudos eclesiásticos obteve o grau de 
doutor no Instituto Católico de Paris. 

 
Acometido por um câncer no pâncreas no final de 1996, faleceu 

em 1997, seis dias após lançar um livro intitulado “Construir o Homem”. 
 
Sua cidade natal, durante a segunda guerra mundial, 

praticamente foi destruída. Enquanto estava sob o domínio dos alemães, os seus 
residentes tiveram que ser evacuados para campos de refugiados. 

 
E apesar de tomado de intenso sofrimento, Michel Quoist pode 

expressar belíssimos pensamentos, tais como: “Temos que dar boas-vindas à 
noite. É a única vez em que as estrelas brilham.”; “O corpo do homem é uma 
limitação. Somente o espírito se abre para o infinito”; “A menos que você faça 
um esforço diário para ver o mundo como Deus o vê, jamais enxergará além das 
aparências”; e “O homem foi eleito por amor e para o amor. E só cresce no 
amor”. 

 

Em “AÇÃO DE GRAÇAS” esse sacerdote sentenciou: 

 
“É maravilhoso, Senhor, 
Ter braços perfeitos, 
Quando há tantos mutilados... 
Meus olhos perfeitos, 
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Quando há tantos sem luz... 
Minha voz que canta, 
Quando tantas emudeceram... 
Minhas mãos que trabalham, 
Quando tantas mendigam... 
É maravilhoso voltar pra casa, 
Quando tantos não têm pra onde ir... 
É maravilhoso: 
Amar, viver, sorrir, sonhar, 
Quando há tantos que choram, 
Odeiam, revolvem-se em pesadelos, 
Morrem antes de nascer... 
É maravilhoso ter um DEUS para crer, 
Quando há tantos que não têm, 
O consolo de uma criança... 
É maravilhoso Senhor, sobretudo, 
Ter tão pouco a pedir, 
E tanto a agradecer...”. 
 
Que possamos ser gratos a Deus por mais este dia e declarar, a 

exemplo de Michel, que “DEUS é alegria, se se entregares à DEUS, te 
entregarás à alegria”. 
 


