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naquele quarto de hospital. O meu último presente não teve um embrulho 
especial, não foi comprado em um shopping, não paguei nada por ele. 
Aquele foi um presente do coração, da alma. 
 
Às vezes, os melhores presentes não custam nada. Apenas um gesto de 
amor, um abraço gostoso, uma palavra de carinho, um silêncio solidário, 
um olhar de ternura, um elogio sincero. São presentes que nascem em um 
coração que ama. 
 
No Dia dos Pais procure estes presentes que estão escondidos no fundo 
do seu coração. Procure presentear o seu pai com o seu perdão, sua 
aceitação (nossos pais não são perfeitos!), com um abraço, uma 
declaração de amor, uma palavra de gratidão. 
 
Tenho a certeza que o seu pai vai gostar, mas você será o maior 
beneficiado. Você se tornará mais gente, mais humano, mais parecido 
com Cristo. Ele, que através de gestos de amor, toques de bondade, 
evidências claras de humildade soube conquistar corações. 
 
A você papai, nossos parabéns! Que você valorize mais esses presentes. 
 
A você, filho, desejo que tenha muitos “Dia dos Pais” e cada um destes 
dias, bem como os demais, sejam uma eterna e doce recordação, 
independente das circunstâncias. 

Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=603&sid=9  

 


