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Deus nos abençoa, quando nos permite ser gerado.

Todos temos uma missão na vida, porém só alguns são exemplos. O nosso,¨Herói Anônimo¨ é
um deles.
A coragem e determinação, a certeza que tem de seguir sempre em frente, mesmo solitário,
fazendo novas conquistas é o lema deste nosso Herói.
Desde a infância, se confrontando com o ¨ Bem e o Mal ¨, o ¨ Certo e o Errado ¨ e optando pelo
que achava certo, mesmo que para os olhos de muitos, fosse incompreendido.
Criou uma muralha de proteção pessoal, não permitindo que fosse visto, a sensibilidade e a
ternura existente dentro dele, muralha esta que o faz suportar as pancadas da vida.
Sua formação moral é baseada na complexidade das experiências vividas da infância até hoje.
A sabedora, discernimento, lealdade, justiça, fazem parte deste ser especial.
A Ação e a Omissão, são termos ímpas na sua trajetória. Age na hora certa, não se esquiva
diante da complexidade dos fatos, mesmo que isto ponha em risco a sua própria vida.
Recua na hora certa para proteger todos e tudo que esteja na sua responsabilidade.
Amigo leal a um leal amigo, não deixando jamais de imacula esta imagem rara nos tempos de
hoje.
Suas conquistas são rápidas e variadas, das enraizadas as superficiais, porém todas com
devida importância à seus conceitos.
Para nós fica, a saudade e a certeza que mesmo distante, serás sempre lembrado. Sua missão
não é ficar no esquecimento, no descaso, pelo contrario, é está vivo. Nos ensinando de uma
forma ou de outra, que a vida é pra se seguir sempre em frente, não deixar o desanimo nos
vencer pois sempre existirá problemas e problemas para ser em solucionados sem medo,
fraqueza ou omissão.

Podemos dizer: Vai!¨ Deus Te Ama e nós também ¨Que o Divino Espirito Santo vá a tua frente
e o Manto Sagrado de Maria te cubra em todos os momentos.
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João e Graças
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