
Os artigos da coluna “Opinião Aberta”, publicados no Jornal “O Diário de Barretos” página dois na 

sexta-feira, durante mais de quatro anos, estão todos disponíveis no site www.outorga.com.br.  

Neles procuro divulgar informações com o objetivo de agregar conhecimentos que induzam ao 

pleno exercício da cidadania. A garantia da vida na Terra, e a sustentabilidade do planeta dependem 

de ações de todos os seus habitantes indistintamente. 

 

Entretanto, no artigo de hoje peço licença aos leitores, para dentro do clima de Natal, transmitir 

mensagem especial a um “leitor assíduo”. Obrigado Senhor pela nossa existência. 

 

Oração de Agradecimento 

Ao abrirmos os olhos pela manhã 

Vemos um dia lindo, com o sol no afã 

De mostrar brilho através de seu raio 

Proporciona Vós um espetáculo de soslaio. 

Por isso, nosso coração encontra muita paz, 

Ao vermos o brilho do sol, de forma capaz. 

Reavivar o belo verde das árvores nas matas, 

E o colorido das flores, pendentes em cascatas. 

Obrigado Senhor 

 

Obrigado pela Vossa benéfica misericórdia, 

Solenemente incidiu renovada sobre nós nesse dia. 

Foi tanto amor enviado, que fomos ungidos, 

Ficamos extasiados, agradecidos e fortalecidos. 

Obrigado Senhor 

 

Por podermos enfrentar as lutas do dia a dia, 

Sermos capazes de proporcionar tranqüilidade e alegria, 

Aos que nada devem, mas sofrem e são carentes, 

Também àqueles que não sentem, mas estão pacientes... 

Obrigado Senhor 

 

Por terdes criado e instituído a esperança. 

Portanto, nas tempestades da vida, 

Diante da adversidade dorida, 

Podemos lutar e almejar a bonança. 

Obrigado Senhor 

 



Por nos terdes concedido a benevolência da fé também. 

Ferramenta cogente diante das situações custosas, 

Necessária e imprescindível nas causas impetuosas, 

Para podermos conseguir os objetivos que nos satisfazem. 

Obrigado Senhor 

 

Por nos haverdes permitido constituir e formar um lar, 

Bondosos e inestimáveis filhos temos a nos alegrar. 

Por terdes instituído no seio dos desentendimentos, o amor, 

E assim, superar as ofensas, proporcionando uma vida sem rancor... 

Obrigado Senhor. 

 

Por fim, ousamos Vos pedir: - fé, justiça social e solidariedade, 

E a vida que nos concedestes, fundamentada na fraternidade. 

Neste exato momento, só nos resta mais uma vez reconhecidos, 

Podermos dizer bem alto, para que sejamos bem-agradecidos: 

Obrigado Senhor 

Amém. 

 

Desejamos também que encontre o seu maior Amigo. Encontre-O no abraço de um amigo, 

lembrando-se dos tantos que só têm a solidão como companheira.  

Lembre-se, então, de agradecer por ser uma pessoa privilegiada em meio a um mundo tão 

contraditório!  

Então festeje... Festeje o ano que está acabando não apenas como dias que se passaram, e sim como 

mais um trecho percorrido na estrada da sua vida!  

Festeje a alegria que lhe extasiou e a dor que lhe fez crescer!  

Festeje pelo bem que foi capaz de fazer e pelo mal que foi capaz de superar!  

Festeje o prazer de cada conquista e o aprendizado de cada derrota!  

Feliz Natal! E que no Ano Novo possa realizar todos os seus sonhos. 

 

Luiz Antonio Batista da Rocha cidadão barretense / Madelene Martins Rocha- Presidente da AVAL – 
Associação dos Voluntários da Casa Transitória André Luiz 


