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Para refletir:

Datas comemorativas:

Sonhe como se você fosse viver para sempre. Viva
como se você fosse morrer hoje.
James Dean
Seu tempo é limitado, então, não o gaste vivendo a
vida de outra pessoa.
Steve Jobs

Mensagem do mês:

1) Dia de Todos os Santos:
2) Dia de Finados:
3) Dia Nacional da Cultura:
4) Dia da Proclamação da República:
5) Dia Internacional para a Tolerância:
6) Dia da Bandeira:
7) Dia da Consciência Negra (Zumbi):
8) Dia da Música e do Músico:
9) Dia Nacional de Ação de Graças:

01/11
02/11
05/11
15/11
16/11
19/11
20/11
22/11
23/11

A MORTE NÃO É NADA
Santo Agostinho

A morte não é nada.
Eu somente passei
para o outro lado do Caminho.
Eu sou eu, vocês são vocês.
O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.
Me deem o nome
que vocês sempre me deram,
falem comigo
como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo
no mundo das criaturas,
eu estou vivendo
no mundo do Criador.
Não utilizem tom solene
ou triste, continuem a rir
daquilo que nos fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em mim.
Rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado
como sempre foi,
sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra
ou tristeza.
A vida significa tudo
o que ela sempre significou,
o fio não foi cortado.
Por que eu estaria fora
de seus pensamentos,
agora que estou apenas fora
de suas vistas?
Eu não estou longe,
apenas estou
do outro lado do Caminho...
Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua linda e bela
como sempre foi.
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