
NUNCA É CEDO DEMAIS PARA SER FELIZ 

Homenagem póstuma ao amigo – Parassu 
 

Publicação parcial no jornal “O Diário de Barretos”  - 20/07/2011 – Caderno Cidades 

 

   
Nasceu 19/04/1943                     Faleceu – 17/07/2011          68 anos 

 
Certo dia José Parassu Camargo de Carvalho compareceu em minha residência solicitando 
orientação sobre a melhor maneira de se recompor a Área de Preservação Permanente - APP e 
Reserva Legal em sua propriedade. Depois de dadas as devidas orientações, atendendo pedido meu, 
gravou o texto: Nunca é cedo demais para ser feliz.  O texto foi redigido em 20/03/2001.  
 

Transcrevo abaixo em homenagem póstuma ao amigo Parassu.  

Está disponível em vídeo no site www.outorga.com.br  

Também no Youtube no link: http://www.youtube.com/watch?v=c9P27MeFdLU 

 



Nunca é cedo demais para Ser Feliz. 
Luiz Antonio Batista da Rocha  - 20/03/2001 

 
Nunca é cedo demais para Ser Feliz.   (português) 
Nunca es demasiado temprano para Ser Feliz  (espanhol) 
Non è Mai Troppo Presto per Essere Felice  (italiano) 
It's never too soon to be happy    (ingles) 

Il n’est jamais trop tôt pour être heureux    (francês) 
 

 
 

É impossível que épocas definidas existam... 
Es imposible que épocas definidas existan... 
É impossibile che existono époche definite... 
It's impossible that definite times do exist... 

Il est impossible qu’il éxiste des époques définies 
 

 



Um futuro já resguardado... 
Un futuro ya resguardado... 

Un futuro già riservato... 
A future protected in advance... 

Un futur déjà reservé... 
 

 
 

Um testamento concedendo felicidade... 
Un testamento que conceda felicidad. 

Un testamento chi concede felicità. 
A will grating happiness... 

Un testament qui concède le bonheur 
 

 

 



 
Ninguém dá um presente ou um beijo ou manda um cartão para daqui a dez anos. 

Nadie hace un regalo o da un beso o manda una tarjeta para los próximos diez años. 
Nessuno dà un regalo o un bacio o manda una cartolina per i prossimi dieci anni 
Nobody gives a present or a kiss or sends a postcard dated ten years from now. 

Personne ne donne un cadeau ou un baiser ou envoit une carte pour les prochains dix ans. 
 
 

 

 
 
 

Ninguém espera morrer para dizer um "Eu te amo". 
Nadie espera morir para decir "te quiero". 

Nessuno aspetta di morire per dire: "Io t' amo". 
Nobody waits death to come to say "I love you". 

Personne n’attends sa mort pour dire “Je t’aime”. 
 

 
 



Se existisse, seria, no mínimo, inútil. 
Si existiera, sería, como mínimo, inútil. 

Se esistesse, sarebbe, per lo meno, inutilel. 
If this would be, it would, at least, be useless. 

S’il existait, il serait au moins inutile. 
 

 
 

Ser feliz não é predestinação, é uma construção constante. 
Ser feliz no es predestinación, es una construcción constante. 

Essere felice non é una predestinazione, è una costruzione costante. 
To be happy is not a predestination, it's a constant construction. 

Être heureux n’est pas une predestination, c’est une  construction  constante 
 

 
 



O tempo para amar é sempre o hoje. 
El tiempo para amar es siempre hoy. 
Il tempo per amare è sempre l'oggi. 

The time to love is always today. 
Le temps pour aimer est toujours aujoud’hui 

 

 
 

Tempo para ser e se fazer feliz... 
Tiempo para ser y hacerse feliz... 

Tempo per essere e per farsi felice... 
Time to be and to make yourself happy... 

Temps pour être et pour se faire  aimer... 
 

 



Em gestos pequenos e isolados fazemos o futuro... 
En gestos pequeños y aislados hacemos el futuro... 

Con´piccoli gesti e isolati facciamo il futuro... 
In small and lonely gestures we build the future... 

Avec des petits gestes isolés nous faisons le futur... 
 
 

 
 
 

Tal qual construtores, tijolo por tijolo... Pedra por pedra. 
Igual que los constructores, ladrillo por ladrillo… Piedra por piedra... 

Come i costruttori, mattone per mattone... Pietra per pietra... 
Just as builders, brick after brick ... Stone after stone... 

Comme des constructeurs, brique par brique, pierre par pierre... 
 
 

 
 

 
 



Nem um minuto deve ser perdido. 
No se debe perder ni un minuto. 

Neppure un minuto debe essere perduto. 
Not even a moment should be lost. 

Pas une minute ne doit être perdue. 
 
 
 

 
 
 
 

Nenhuma palavra de afeto é vã. 
Ninguna palabra de afecto es vana. 

Nessuna parola di affeto è vana. 
Not even a word of love is worthless. 
Aucun mot d’affection  n’est  vain. 

 
 

 
 
 
 
 



Muitas dúvidas e poucas certezas tenho em minha juventude ansiosa 
Muchas dudas y pocas certezas tengo en mi juventud ansiosa 
Molti dubbi e poche certezze ho io nella mia gioventù ansiosa 
Many doubts and few certainties I have in my anxious youth 

Dans ma jeunesse anxieuse j’ai beacopup de doutes et peu de certitudes 
 
 

 
 
 
 

Mas a maior de minhas certezas é a de que nunca, nunca é cedo demais para Ser Feliz. 
Pero la mayor de mis certezas es la de que nunca, nunca es demasiado temprano para Ser Feliz. 

Ma la mia più grande certezza è que mai, mai è troppo presto per essere felice. 
But the greatest of my certainties is the fact that It's never, never too soon to be happy. 

Mais la plus grande de mes certitudes c’est qu’il n’est  jamais, jamais trop  tôt  pour être heureux. 
 
 

 
 

 



Em 05/12/2010 participei do programa da rádio Independente AM “A Verdade Total em Tempo 
Real”. Na ocasião José Parassu fez uma série de indagações e comentários sobre o Aquífero Guarani.  
Em respostas às questões levantadas por ele escrevi o artigo 312, denominado “O Sistema Aquifero 
Guarani”, onde descrevo alguns conceitos básicos a respeito de aquíferos.  
 
Esse artigo foi dedicado aos amigos do programa: José Pedro Domigues Netto, Dr. Luiz Lotfallah 
Miziara e José Parassu Camargo de Carvalho, disponível no link: 
 
http://www.outorga.com.br/pdf/Artigo%20312%20-%20Sistema%20Aquífero%20Guarani.pdf 

 

        
 
José Pedro Domingues Netto    Dr. Luiz Lotfallah Miziara      José Parassu Camargo de Carvalho 

José Parassu fez as seguintes indagações e comentários sobre o Aquífero Guarani: 

“A medição da perda de profundidade do Aquífero é feita em uma determinada época do ano?” 

“Como é que é isso?” 

“A gente como sertanejo sabe o seguinte, tem época que o poço mesmo profundo sofre uma alteração 
de nível”. 

“Entendo que o Aquífero é formado pelas águas de chuva que ao filtrarem-se fazem as águas do 
deposito do Aquífero Guarani”. 

“Quando você tem um ano com muita chuva há um aumento do Aquífero. E quando falta chuva, o 
Aquífero diminui. A mesma coisa acontece com relação às épocas do ano. Se você faz uma medição, 
em janeiro é uma coisa, se você faz a medição em outubro é outra”. 

Esses conceitos foram esclarecidos no artigo 312 – Sistema Aquifero Guarani, disponível no meu 
site no link acima. Assista também o vídeo sobre o Aquífero Guarani no link abaixo. 

http://www.outorga.com.br/AQUIFERO%20GUARANI.wmv 

Durante a nossa caminhada terrena, dia após dia, convivemos com muitas pessoas. No entanto, 
somente algumas ficarão para sempre em nossas memórias. Temos essas pessoas como amigas, e as 
levamos para sempre em nossos corações.  
Às vezes pelo simples fato de terem cruzado nossos caminhos, às vezes por nos ter dado um minuto de 
sua atenção. Entendo que estamos aqui só de passagem. 
 
 “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. 
E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá...”. João 11:25-26  



O amigo Domingues Netto em seu “Colunão” do jornal “O Diário de Barretos” lembra entre outras 
coisas que hoje, 20 de julho/11/2011, é o Dia Nacional da Amizade; Dia Internacional do Amigo;  
 
Dia do nascimento, em MG, de Alberto Santos Dumont, inventor do Avião (1873);  
 
Dia da morte do Papa Leão XIII (1903);  
 
Dia da chegada do homem à lua (1969); e Dia dos santos Elias e Eliseu (profetas). Fase da lua: cheia.  
 
E ainda mais: “A amizade que pode acabar nunca foi verdadeira.” 

 

 
 

DOMINGUES NETTO 

lelo@escritoriobarretos.com.br 

 
Mensagens ao Amigo    
 
Amigo, fique atento e de 
olhos bem abertos para 
não passar despercebido 
o milagre de cada dia. 
 
Amigo, é preciso saber 
admirar as belezas 
que a natureza tem. 
 
Existe uma melodia entre nós 
que nos leva de volta aos 
sentimentos mais lindos. 
 
Amigo, a música da vida, 
está nos compassos  
de um coração feliz. 
 

 
 
A vida é como um jardim, 
com flores que colhemos, 
uma a uma até o fim. 
 
Amigo, não deixe  
uma flor murchar, 
para seu perfume 
perpetuar. 
 
Derrame flores 
por onde passar, 
porque voltarás 
ao mesmo lugar. 
 
Amigo, o homem não morre 
quando deixa de existir, 
mas quando deixa de amar. (bis) 

 
Ouça a música no link:   
 http://www.outorga.com.br/musicas/13%20-%20Mensagem%20ao%20Amigo.mp3 
 
 

Luiz Antonio Batista da Rocha - Amigo do Parassu. 


