
Barretos, 23 de junho de 1999. 

 

Querida filha Denise 
 

Sempre que desejo escrever alguma coisa para você, acabo o fazendo em forma de versos, 

mas que no fundo, revelam a mensagem que quero lhe transmitir, bem como os meus 

sentimentos. 

 

Não sei por que na minha mente você é ainda a "criança" que precisa de amparo, incentivo e 

cuidados especiais para poder enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. 

 

Assim, comecei por tentar responder a pergunta: 

 

1. O que é a Vida?  

Entenda que a vida é para se viver e para ser vivida. 

2. Depois, quis lhe dizer que cada coisa tem o seu tempo certo.  

Viver bem com atitudes vencedoras é importante porque não há mais volta. 

3. Aí então aparece a Saudade, que já a descrevi de várias modos diferentes. 

A Saudade mexe com a alma da gente. 

4. O sempre todos queríamos ter, mais é impossível obter! 

5. Sonhar, esta é a maior mensagem que posso lhe transmitir. 

Paulo Coelho no Livro Diário de um Mago nos ensina: 

“O Homem nunca pode parar de Sonhar. Sonho é o alimento da alma, como a 

comida é o alimento do corpo.” 

 

“Ninguém gosta de pedir muito da vida porque tem medo da derrota. 

Mas quem deseja combater o bom combate tem que olhar o mundo como se fosse um 

tesouro imenso que está ali esperando para ser descoberto e conquistado  

Vemos sempre o melhor caminho a seguir, 

mas só andamos pelos caminhos que estamos acostumados.” 

 

Minha filha pratique estes ensinamentos e serás muito feliz. 

 

Entrei e vi um anjo no balcão. 

Maravilhado, disse-lhe:  

- Santo Anjo, o que vendes? 

Respondeu-me: 

- Todos os dons de Deus. 

- Custa muito? 

- Não, é tudo grátis. 

Contemplei a loja e vi jarros com compaixão, vidros contendo fé, pacotes com esperança, 

caixinhas com salvação, potes com sabedoria, etc. 

Tomei coragem e pedi: 



- Por favor, Santo Anjo, quero amor, perdão, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação 

eterna para mim e toda a família. 

O anjo preparou-me um pequeno embrulho, tão pequeno que cabia na palma de minha mão. 

Maravilhado e surpreso, perguntei-lhe: 

- É possível tudo estar aqui? 

- O anjo, sorrindo, respondeu-me: 

- Meu querido, na Loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes... 


