
 

 

Roberto de Albuquerque CezarQueridos amigos, bom dia! Uma quartaabençoada por Deus para você e todos os seus. Não sou muito simpático a fórmulas "mágicas" para resolução de problemas, acredito que somos diferentes, ímpares na realidade, e uma receita passada para "João" não se presta para "Joaquim". Com relação ao perdão, a Bíblia nos ensina que quando formos orar, se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que o nosso Pai, que está nos céus, perdoe as nossas ofensas (Marcos 11:25). Observe que é uma condicionante Perdoar não é esquecer, lembre. que você deve trazer a memória o nome da pessoa da pessoa que você precisa perdoar e, honestamente, rememorar toda a situação que lhe trouxe mágoa e desapontamento e, aí sim, perdoar. Adiante compartilho a historinha de Zeca, cuja autoria desconheço, que muito bem retrata a  A IMPORTÂNCIA DO PER O pequeno Zeca entra em casa, após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal parafazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo chama o menino paraconversa.  Zeca, de oito anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: - Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito comigo.  Desejo tudo de ruim para ele. Sei pai, um homem simples mas cheio de sabedoria, ecalmamente, o filho que - O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. 

Roberto de Albuquerque CezarQueridos amigos, bom dia! Uma quarta-feira abençoada por Deus para você Não sou muito simpático a fórmulas "mágicas" para resolução de problemas, acredito que somos diferentes, ímpares na realidade, e uma receita passada para "João" não se presta para "Joaquim". Com relação ao perdão, a Bíblia nos ensina que ar, se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que o nosso Pai, que está nos céus, perdoe as nossas ofensas (Marcos 11:25). Observe que é uma condicionante. Perdoar não é esquecer, lembre. William Fergus Martina memória o nome da pessoa da pessoa que você precisa perdoar e, honestamente, rememorar toda a situação que lhe trouxe mágoa e desapontamento e, aí sim, perdoar. Adiante compartilho a historinha de Zeca, cuja autoria desconheço, que muito bem retrata a questão: A IMPORTÂNCIA DO PERDÃO O pequeno Zeca entra em casa, após a aula, batendo forte os pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal parafazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo chama o menino parade oito anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito Desejo tudo de ruim para ele. Sei pai, um homem simples mas cheio de sabedoria, ecalmamente, o filho que continua a reclamar: O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito.
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nosso Pai, que está nos céus, perdoe as nossas ofensas (Marcos 11:25). William Fergus Martin, ensina a memória o nome da pessoa da pessoa que você precisa perdoar e, honestamente, rememorar toda a situação que lhe trouxe mágoa e Adiante compartilho a historinha de Zeca, cuja autoria O pequeno Zeca entra em casa, após a aula, batendo forte os pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo chama o menino para uma de oito anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito Sei pai, um homem simples mas cheio de sabedoria, escuta O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. 



 

 

Roberto de Albuquerque CezarGostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo ondeguardava um saco cheio de menino o acompanhou, calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo: - Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca e cada pedaço de carvão é um maupensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo osaco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para O menino achou que seria uma brincadeira divertida e à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucosacertavam o alvo.  Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: - Filho como está se sentindo agora? Ealegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquelabrincadeira, e carinhoso lhe fala: - Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acoum grande espelho onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Só seenxergar seus dentes e os olhinhos. O pai, então, lhe diz ternamente: - Filho, você viu que a camisa quase não se sujou; mas, opara você. O mau que desejamos aos outros é como o lhe aconteceu. Porque possamos atrapalhar a vida de alguém com nossosos resíduos, a fuligem ficam sempre em nós Meditem  Cuidado com seus pensamentos; eles se tpalavras. Cuidado com suas palavras; elas se transformam em ações.Cuidados com suas ações; elas se transformam em hábitos.Cuidado com seus hábitos; eles moldam o seu caráter.

Roberto de Albuquerque CezarGostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola.O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo ondeguardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo domenino o acompanhou, calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer pergunta, o pai lhe propõe algo: Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está o seu amiguinho Juca e cada pedaço de carvão é um maupensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo osaco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou.O menino achou que seria uma brincadeira divertida e obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucosUma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai que tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: Filho como está se sentindo agora? Estou cansado mas estou porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquelabrincadeira, e carinhoso lhe fala: Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa.O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de grande espelho onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Só seenxergar seus dentes e os olhinhos. O pai, então, lhe diz ternamente: Filho, você viu que a camisa quase não se sujou; mas, ovocê. O mau que desejamos aos outros é como o lhe aconteceu. Porque possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com seus pensamentos; eles se transformam em Cuidado com suas palavras; elas se transformam em ações.Cuidados com suas ações; elas se transformam em hábitos.Cuidado com seus hábitos; eles moldam o seu caráter.

Roberto de Albuquerque Cezar Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está o seu amiguinho Juca e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs mãos obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai que stou cansado mas estou O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. mpanha o pai até o quarto e é colocado na frente de grande espelho onde pode ver seu corpo todo. Que susto! Só se conseguia Filho, você viu que a camisa quase não se sujou; mas, olhe só você. O mau que desejamos aos outros é como o lhe aconteceu. Por mais pensamentos, a borra, ransformam em Cuidado com suas palavras; elas se transformam em ações. Cuidados com suas ações; elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos; eles moldam o seu caráter. 



 

 

Roberto de Albuquerque CezarCuidado com seu caráter; ele controla o seu destinoEspero que coração fique na paz. 
Roberto de Albuquerque CezarCuidado com seu caráter; ele controla o seu destinoEspero que gostem dessa mensagem, pois falou muito ao meucoração fique na paz. Roberto de Albuquerque Cezar Cuidado com seu caráter; ele controla o seu destino gostem dessa mensagem, pois falou muito ao meu 


