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21. Bom ânimo sempre! - II

Os tempos atuais e o labutar cotidiano têm sido difíceis e, muitas vezes, penosos
para muitas pessoas. Você, prezado(a) leitor(a), certamente tem observado tudo isso e
pode ser que esteja entre essas pessoas, ou até mesmo, pode estar se sentindo
inquieto(a) e compadecido(a), sem solução aparente, diante das dificuldades vivenciadas
por alguém da sua família ou de sua amizade.
O desemprego, a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho e, apesar das
facilidades proporcionadas pelo avanço tecnológico, os entraves para locomoção das
pessoas afim de garantirem a empregabilidade, têm se tornado um problema comum
para muitos, especialmente nos grandes centros urbanos.
Compreendemos a inquietação e a insegurança que esse estado de coisas
desencadeia para muitos, contudo, temos nos apoiado nas palavras que Nosso Senhor
Jesus direcionou aos Seus seguidores na ocasião em que Ele proferiu o memorável
“Sermão da Montanha”, quando então manifestou a sabedoria e a autoridade do Pai
Celestial e ensinou que tudo chega ao conhecimento d’Ele, pois, sendo Onisciente
(Aquele que possui todo o conhecimento, toda a ciência); Onipresente (Aquele que está
presente em toda parte, cujos olhos estão sobre os bons e os maus) e Onipotente
(Aquele que pode todas as coisas), sabe de tudo o quanto os Seus filhos e filhas
necessitam, antes mesmo destes Lhe pedirem.
Ao seu tempo o Salmista Davi entoou: “Já fui moço, e agora sou velho mas
nunca vi o justo mendigar o pão!”

Essa é uma afirmativa de fé que, desde a

Antiguidade até os dias atuais, tem sido uma realidade para muitos que têm crido e
confiado em Deus Pai e no Seu Poder, pois Eles não desamparam aquele que n’Eles
confia e que se esforça para manter a fé e a esperança na providência divina.
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Saiba, prezado(a) leitor(a) que, nos dias presentes, Nosso Senhor Jesus, Maria
Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo intercedem diante do Pai, Deus
Eterno e Senhor, por aquele que n’Eles confia e que os Santos e Anjos da Milícia Celestial
manifestam o Poder do Pai em favor de muitos para ajudá-los a se tornarem em pessoas
bem-dispostas e motivadas para o lidar cotidiano, inclusive para que possam desfrutar
de saúde, de paz, de alegria e da graça dos Céus, tanto individualmente como em seu
lar e em suas atividades de trabalho, desde que sejam justas e honestas, inclusive para
que possam conviver harmoniosamente com todos.
Prezado(a) leitor(a), vamos em frente com coragem e fé, confiantes nas palavras
de Nosso Senhor Jesus e naquelas que a Santa Vó Rosa muito usou para incentivar a
fé e o bom ânimo de tantos quantos a Ela se dirigiam para buscar Seus conselhos diante
das vicissitudes da vida, palavras às quais o Santo Irmão Aldo, por muitas vezes, nos
ensinou a recorrer como um alento para os momentos difíceis da vida: “Quem em Deus
confiou, nunca se enganou!”.
Sempre avante, prezado(a) leitor(a) e... até breve!
-/-

SP., abril/2018 - Ane e Germano Keppler
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