
 

24 de agosto 2020 
Recado aos Jovens 

 

A juventude é o período das conquistas e, chegando à fase adulta, somam-se as 
responsabilidades. Há beleza em cada momento da vida. 

 
Brilhem na sociedade, mas preservem seu caráter, sua identidade. 

 
Evitem a rotina! Reanalisem sempre suas condutas. Quando estiverem observando 
nos outros, com muita ênfase, alguma coisa, sinal de alerta! Será alguma projeção 
internamente desejada? 

 
Ao longo do tempo, vocês poderão passar por dores, sofrimentos. São convites da 
vida, chamando-os para uma reflexão sobre as condutas que necessitam de 
correção. Somos herdeiros de nossos atos. 

 
Não busquem parceiros ideais, eles não existem. 
Valorizem os mais velhos! Eles têm sempre ensinamentos a oferecer. A dor da perda e 
a angústia da saudade são emoções fortes. 

 
Façam sempre o BEM. Tenham sempre palavras gentis. Caridade tem que ter 
nosso toque, o toque de amor. 

 
Divergências de opinião são saudáveis. Argumentem, conversem, divirjam, mas 
sempre de forma respeitosa. 

 
No futuro, ao terem seus próprios lares, preservem e busquem sempre o afeto. Os pais 
não devem temer os filhos. Enquanto os filhos estiverem sobre a dependência da 
família, têm que se submeter às regras da família. Educar com afetividade. 

 
Sejam sempre éticos. Não participem de fraudes, nem por amor, nem por piedade. 
Não controlamos muitas variáveis que perpassam nossa vida, mas somos senhores 
de nossas escolhas! Retidão de comportamento! Sem exceção! 
Nunca transponham os limites dos direitos alheios! 

 
Tenham um olhar para a Natureza! Ela revigora as energias e nos aproxima da 
verdadeira paz interior. 

 
A bagagem que levarão ao final da vida serão as conquistas do coração, onde 
nenhuma láurea e nenhum cifrão terão lugar. 

 
Façam sempre seu melhor! 
Não esperem um resultado, um êxito que vocês ainda não podem alcançar, mas 
confiem em si mesmos e sigam em frente! Continuamente! 
Para Cima, para o Alto, para Deus! 

 

Muita Paz! 

Conselho Superior/Diretoria do Lar de 
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