
Monteiro Filho - Sentir se Jovem aos 73 anos 
 

Prezado amigo e confrade João Monteiro de Barros Filho. 
 

 
 

Aniversário é uma comemoração que não pode e nem deve passar em branco.  

Devemos pedir a Deus toda paz, serenidade e tranquilidade, para viver cada instante 

com alegria e vigor. A vida vale a pena ser vivida, quando somos lembrados pelo que 

somos, pelo que representamos na vida das pessoas que nos cercam e pela 

materialização dos nossos sonhos que transformamos em realidade. 

Desejo tantas e tantas coisas boas para você Monteiro que expressar através de simples 

palavras fica difícil, mas o que importa, é que no seu dia, agradeça ao Pai Celeste pela 

sua vida, pelas suas conquistas e pelas vitórias, pela bela família que constituiu junto 

com a sua querida esposa Luiza.  

Sorria e acredite na sua caminhada sempre com a certeza do dever cumprido.  

Veja o clipe especialmente preparado para comemorar o aniversário dos amigos: 

http://www.outorga.com.br/Mensagem%20aniversario%20-%20amigo.wmv 

“Um dia você foi embrião, e na data mais festiva do calendário anual, você 

desabrochou, cresceu, e hoje, se multiplica em gestos, energia, fé, esforço pessoal, 

criatividade.  

Este laço misterioso de amor e fraternidade que se inicia e faz descobrir em você essa 

pessoa original, diferente.  

Na verdade não conheço nenhum ser humano igual. Nada se repete na natureza.  



O ser diferente faz parte da vida do planeta. Aqui, nenhuma célula se repete na 

multiplicação. Você é o único ser no universo igual a você mesmo.  

O criador da vida tem um carinho especial por você. Ele está com você, em você.  

Apesar de pequeno e frágil, você carrega uma energia que ultrapassa as fronteiras do 

tempo e do espaço, e que faz de você esta pessoa simples, amiga, serena e maravilhosa.  

Hoje, os astros, a natureza a história, este dia que acontece seus familiares e amigos, 

celebram com você esta vida que você nos transmite e que faz este planeta estar melhor.  

Que Deus o criador do Universo, celebre com você esta festa e o cubra com a sua 

sabedoria e com a sua bondade infinita. Nós amamos você.” 

“O mundo depois de nós tem que ser melhor do que o nosso, porque caminhamos 

sobre ele. Se não pudermos ser um sol esplendoroso, contentemo-nos em ser um 

simples vaga-lume. O importante é iluminar alguma coisa”. 

Tive a oportunidade de encontrar por diversas vezes, o autor dessas sensatas palavras: 

Padre Roque Schneider. 

Caro amigo Monteiro.  

Desperte para a vida, medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante 

Deus. De você dependem criaturas que o cercam: na família, no trabalho, na sociedade.  

Não fuja à responsabilidade que assumiu: continue como sempre o fez, realizando o seu 

trabalho com amor, produzindo o melhor que puder, e o máximo que suas forças o 

permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. 

“Conserve os olhos fixos em um ideal sublime e lute sempre pelo que desejar, pois 

só os fracos desistem e só quem luta é digno da vida.” “Somos peregrinos nesta 

terra e não sabemos até quando.” Ad. 

 

Em seu livro: “O que é o INBRAC”  

História do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã – você afirma:  

“Tempo” é questão de preferência. (para viver cada instante).  

 



Quando iniciou a sua vida de radialista, na PRJ-8 Rádio Barretos, em 20/06/1955 em 

companhia dos saudosos amigos Joel Waldo e do Marco Antonio. 

“Quem não respeita o Tempo, no Rádio, não é comunicador e tem que procurar 

outra profissão.” Já dizia o gerente da Emissora na época - José Vicente Dias Leme. 

Você não precisou mudar de profissão, tinha certeza que queria ser comunicador. 

 

José Vicente Dias Leme 

 

                            

            Joel Waldo Dal Moro             Marco Antonio Siqueira de Mattos  
        *05/07/1937 +06/12/1981                                    *27/06/1938  +15/02/2004 
 

Hoje é sem sombra de dúvidas, o filho de Barretos que mais comendas e títulos de 

cidadania recebeu, pelos relevantes serviços prestados à nação brasileira e em 

particular ao querido chão preto que saudou a sua chegada ao mundo em 

05/11/1938. 



Transcrevo abaixo parte da poesia -Sentir-se Jovem - de Juca Chaves que musiquei.  

Ouça a música na voz do cantor Mikéias, acompanhado ao piano pelo Gabriel. 

http://www.outorga.com.br/musicas/Sentir_se_Jovem_Mikeias.mp3 

 

“Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher.  

Curtir ruga por ruga de seu rosto que a idade sem vaidade lhe trouxer.  

Ser jovem cinqüentão não é preciso provar que emagrecer rejuvenesce.  

Pois a melhor ginástica é o sorriso e quem sorri de amor nunca envelhece.  

Amar ou desamar sem sentir culpa, desafiando as leis do coração.  

Não faça da velhice uma desculpa e nem da juventude profissão.  

A idade é uma verdade, não ilude quem dividiu a vida com prazer.  

Velho é se drogar de juventude. Ser jovem é saber envelhecer.” 

 

Feliz Aniversário.  

Parabéns, muitas felicidades.  

Paz e bem. 

 

Luiz Antonio Batista da Rocha 

Membro da Academia Barretense de Cultura. 

rocha@outorga.com.br   www.outorga.com.br 

 


