Fé é colocar seu sonho a prova, e esperar sem garantias.
Não há descrença que a fé não faça crer. Não há problema que Deus não possa resolver.
Não há ódio que o amor não o faça desaparecer. Nem há tristeza que a alegria não possa
reviver.

O alpinista
Esta é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios.
Ele resolveu depois de muitos anos de preparação escalar o Aconcágua.
Mas ele queria a glória somente para ele, e resolveu escalar sozinho sem nenhum
companheiro, o que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade.
Ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde, porém ele não havia se
preparado para acampar resolveu seguir a escalada decidido a atingir o topo.
Escureceu, e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era
possível mais enxergar um palmo à frente do nariz, não se via absolutamente nada.
Tudo era escuridão, zero de visibilidade, não havia lua e as estrelas estavam
cobertas pelas nuvens.
Subindo por uma "parede" a apenas 100m do topo ele escorregou e caiu; caia a
uma velocidade vertiginosa, somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez
mais rápidas na mesma escuridão, e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força
da gravidade.
Ele continuava caindo ... e nesses angustiantes momentos, passaram por sua mente
todos os momentos felizes e tristes que ele já havia vivido em sua vida .... de repente ele
sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade . . . Shack!
Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com
grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura.
Nesses momentos de silêncio, suspendido pelos ares na completa escuridão, não
sobrou para ele nada além do que gritar:
Ó MEU DEUS ME AJUDE ! !
De repente uma voz grave e profunda vinda do céu respondeu:
QUE VOCÊ QUER DE MIM MEU FILHO?
Me salve meu Deus por favor! !
VOCÊ REALMENTE ACREDITA QUE EU POSSA TE SALVAR ?
Eu tenho certeza meu Deus.
ENTÃO CORTE A CORDA QUE TE MANTEM PENDURADO . . ..
Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à
corda e refletiu que se fizesse isso morreria...
Conta o pessoal de resgate que ao outro dia encontrou a um alpinista congelado,
morto, agarrado com força com as suas duas mãos a uma corda...
A TÃO SOMENTE DOIS METROS DO CHÃO...
Autor Desconhecido

Deus não erra
Há muito tempo, num Reino distante, havia um Rei que não acreditava na
bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em
todas situações dizia:
"- Meu Rei, não desanime, porque Tudo que Deus faz é Perfeito. Ele Nunca erra!"
Um dia, o Rei saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta
atacou o Rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que sua Majestade
perdesse o dedo mínimo da mão direita.
O Rei, furioso pelo que havia acontecido, e sem mostrar agradecimento por ter sua
vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a este:
"- E agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom eu não teria sido
atacado, e não teria perdido o meu dedo."
O servo respondeu:
"- Meu Rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é
bom, e que mesmo isso, perder um dedo, é para seu bem! Tudo que Deus faz é Perfeito.
Ele Nunca erra !!!"
O Rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais
escura e mais fétida do calabouço.
Após algum tempo, o Rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado,
desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Estes índios eram temidos por
todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses.
Mal prenderam o Rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício.
Quando já estava tudo pronto, e o Rei já estava diante do altar, o sacerdote
indígena, ao examinar a vitima, observou furioso:
"- Este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso! Falta-lhe um dedo!"
E o Rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, libertou
seu súdito e pediu que viesse em sua presença.
Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente dizendo-lhe:
"- Meu Caro, Deus foi realmente bom comigo! Você já deve estar sabendo que
escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos.
Mas ainda tenho em meu coração uma grande duvida: Se Deus é tão bom, por que
permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto o defendeu!?"
O servo sorriu e disse:
"- Meu Rei, se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria
sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum!
Portanto, lembre-se sempre:
TUDO O QUE DEUS FAZ É PERFEITO. ELE NUNCA ERRA!" Autor
Desconhecido

Sementes do Amanhã
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Ontem o menino que brincava me falou
Que hoje é semente do amanhã
Para não ter medo que esse tempo vai passar
Não se desespere não, nem pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça sempre com as
manhãs
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá
Nós podemos tudo
Nós podemos mais
Vamos lá fazer o que será

