
 

Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,    
tantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruim    
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"Para aqueles que não querem parar nem desanimar diante dos "Para aqueles que não querem parar nem desanimar diante dos "Para aqueles que não querem parar nem desanimar diante dos "Para aqueles que não querem parar nem desanimar diante dos 
pppproblemas, é preciso continuar!"roblemas, é preciso continuar!"roblemas, é preciso continuar!"roblemas, é preciso continuar!"    
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"É preciso ter uma meta, e a nossa meta é muito grande. Quem "É preciso ter uma meta, e a nossa meta é muito grande. Quem "É preciso ter uma meta, e a nossa meta é muito grande. Quem "É preciso ter uma meta, e a nossa meta é muito grande. Quem 
se acostuma com coisa pequena não pode ir para o céu."se acostuma com coisa pequena não pode ir para o céu."se acostuma com coisa pequena não pode ir para o céu."se acostuma com coisa pequena não pode ir para o céu."    
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"O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e "O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e "O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e "O céu é para quem sonha grande, pensa grande, ama grande e 
tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”    
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"Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas "Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas "Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas "Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas 
que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os 
desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."    

 II Encontrão da Juventude: “Buscai as coisas do Alto” – 12/07/2009 
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"Para alcançar as coisas do alto, precisamos cultivar a paz, "Para alcançar as coisas do alto, precisamos cultivar a paz, "Para alcançar as coisas do alto, precisamos cultivar a paz, "Para alcançar as coisas do alto, precisamos cultivar a paz, 
semeando a bondade."semeando a bondade."semeando a bondade."semeando a bondade."    
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““““Um grande segredo para a felicidade: não olhar para trás.Um grande segredo para a felicidade: não olhar para trás.Um grande segredo para a felicidade: não olhar para trás.Um grande segredo para a felicidade: não olhar para trás.    
O passado por melhor ou pior que tenha sido, não voltaO passado por melhor ou pior que tenha sido, não voltaO passado por melhor ou pior que tenha sido, não voltaO passado por melhor ou pior que tenha sido, não volta””””    
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O ser humano é chamado a ser grande. No projeto de Deus, o ser humano O ser humano é chamado a ser grande. No projeto de Deus, o ser humano O ser humano é chamado a ser grande. No projeto de Deus, o ser humano O ser humano é chamado a ser grande. No projeto de Deus, o ser humano 
foi criado para ser o senhor da natureza e de todas as coisas desse mundo. foi criado para ser o senhor da natureza e de todas as coisas desse mundo. foi criado para ser o senhor da natureza e de todas as coisas desse mundo. foi criado para ser o senhor da natureza e de todas as coisas desse mundo. 

É preciso se convencer da necessidade de multiplicar os talentosÉ preciso se convencer da necessidade de multiplicar os talentosÉ preciso se convencer da necessidade de multiplicar os talentosÉ preciso se convencer da necessidade de multiplicar os talentos    
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““““Quando Deus percebe um espírito honesto e batalhador, derrama Quando Deus percebe um espírito honesto e batalhador, derrama Quando Deus percebe um espírito honesto e batalhador, derrama Quando Deus percebe um espírito honesto e batalhador, derrama 
sua graça sobre ele, então o milagre acontece. Multiplicamsua graça sobre ele, então o milagre acontece. Multiplicamsua graça sobre ele, então o milagre acontece. Multiplicamsua graça sobre ele, então o milagre acontece. Multiplicam----se os se os se os se os 

talentos.talentos.talentos.talentos.””””    
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O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha:O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha:O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha:O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha:    
não é algo a se esperar , e sim a conquistarnão é algo a se esperar , e sim a conquistarnão é algo a se esperar , e sim a conquistarnão é algo a se esperar , e sim a conquistar    
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Na profundeza do seu ser, está seu desejo.Na profundeza do seu ser, está seu desejo.Na profundeza do seu ser, está seu desejo.Na profundeza do seu ser, está seu desejo.    No seu desejo, está No seu desejo, está No seu desejo, está No seu desejo, está 
a sua vontade.a sua vontade.a sua vontade.a sua vontade.    Na sua vontade, está o seus atos.Na sua vontade, está o seus atos.Na sua vontade, está o seus atos.Na sua vontade, está o seus atos.    NoNoNoNossss seus atos,  seus atos,  seus atos,  seus atos, 

está o seu destinoestá o seu destinoestá o seu destinoestá o seu destino    
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É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boasÉ necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boasÉ necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boasÉ necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas    estão estão estão estão 
dentro de nós, onde os sentimentos não precisam dedentro de nós, onde os sentimentos não precisam dedentro de nós, onde os sentimentos não precisam dedentro de nós, onde os sentimentos não precisam de    motivos, nem motivos, nem motivos, nem motivos, nem 

os desejos de razão.os desejos de razão.os desejos de razão.os desejos de razão.    
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O importante é aproveitarO importante é aproveitarO importante é aproveitarO importante é aproveitar    
o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhoso momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhoso momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhoso momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos    

de quem sabe ver.de quem sabe ver.de quem sabe ver.de quem sabe ver.    
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A essência dA essência dA essência dA essência da vida é saber aceitar e compreender o quea vida é saber aceitar e compreender o quea vida é saber aceitar e compreender o quea vida é saber aceitar e compreender o que    
a vida nos proporciona,a vida nos proporciona,a vida nos proporciona,a vida nos proporciona,    pois somos responsáveis pelapois somos responsáveis pelapois somos responsáveis pelapois somos responsáveis pela    

colheita do que plantamos.colheita do que plantamos.colheita do que plantamos.colheita do que plantamos.    
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Adote o hábito de dizer Adote o hábito de dizer Adote o hábito de dizer Adote o hábito de dizer algo amável ao pronunciaralgo amável ao pronunciaralgo amável ao pronunciaralgo amável ao pronunciar    
as primeirasas primeirasas primeirasas primeiras    palavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerá    
sua disposição mental esua disposição mental esua disposição mental esua disposição mental e    emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.    
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Saiba sorrir para Saiba sorrir para Saiba sorrir para Saiba sorrir para a vida a fim de que ela seja a sua própria a vida a fim de que ela seja a sua própria a vida a fim de que ela seja a sua própria a vida a fim de que ela seja a sua própria 
alegria de viver. A partir daí, a felicidade estará alegria de viver. A partir daí, a felicidade estará alegria de viver. A partir daí, a felicidade estará alegria de viver. A partir daí, a felicidade estará 

permanentemente ao seu lado.permanentemente ao seu lado.permanentemente ao seu lado.permanentemente ao seu lado.    
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Nunca diga para Deus quNunca diga para Deus quNunca diga para Deus quNunca diga para Deus que você tem um grande problema, diga e você tem um grande problema, diga e você tem um grande problema, diga e você tem um grande problema, diga 
sim, para o seu problema que você tem um grande Deus.sim, para o seu problema que você tem um grande Deus.sim, para o seu problema que você tem um grande Deus.sim, para o seu problema que você tem um grande Deus.    
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Não importa onde vocNão importa onde vocNão importa onde vocNão importa onde vocêêêê parou, em que momento da vida voc parou, em que momento da vida voc parou, em que momento da vida voc parou, em que momento da vida vocêêêê    
cansou, o que importa é que sempre será possívelcansou, o que importa é que sempre será possívelcansou, o que importa é que sempre será possívelcansou, o que importa é que sempre será possível    

e necessário "Recomeçar".e necessário "Recomeçar".e necessário "Recomeçar".e necessário "Recomeçar".    
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Não é Não é Não é Não é DDDDeus que julga as pessoas, mas é a própria pessoa que faz eus que julga as pessoas, mas é a própria pessoa que faz eus que julga as pessoas, mas é a própria pessoa que faz eus que julga as pessoas, mas é a própria pessoa que faz 
o julgao julgao julgao julgamento de si mesmo.mento de si mesmo.mento de si mesmo.mento de si mesmo.    
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Tu ésTu ésTu ésTu és o resultado de  o resultado de  o resultado de  o resultado de tttteus próprios atos.eus próprios atos.eus próprios atos.eus próprios atos.    
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Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser,Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser,Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser,Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser,    
e você estará ajudandoe você estará ajudandoe você estará ajudandoe você estará ajudando----as a se tornar o que elasas a se tornar o que elasas a se tornar o que elasas a se tornar o que elas    

tem capacidade para ser.tem capacidade para ser.tem capacidade para ser.tem capacidade para ser.    
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Sorria! A pessoa que mais precisa de um sorrisoSorria! A pessoa que mais precisa de um sorrisoSorria! A pessoa que mais precisa de um sorrisoSorria! A pessoa que mais precisa de um sorriso    
é a que não tem um para dar!é a que não tem um para dar!é a que não tem um para dar!é a que não tem um para dar!    
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Você tem que sentir prazer em conhecer pessoas, se quer que Você tem que sentir prazer em conhecer pessoas, se quer que Você tem que sentir prazer em conhecer pessoas, se quer que Você tem que sentir prazer em conhecer pessoas, se quer que 
elaselaselaselas sintam prazer em conhecer você. sintam prazer em conhecer você. sintam prazer em conhecer você. sintam prazer em conhecer você.    
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Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer,Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer,Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer,Tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer,    
mas tudo o que acontece duas vezes, acontecerámas tudo o que acontece duas vezes, acontecerámas tudo o que acontece duas vezes, acontecerámas tudo o que acontece duas vezes, acontecerá    

certamente ucertamente ucertamente ucertamente uma terceira.ma terceira.ma terceira.ma terceira.    
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Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, 
a palavra pronunciada e a oportunidade perdidaa palavra pronunciada e a oportunidade perdidaa palavra pronunciada e a oportunidade perdidaa palavra pronunciada e a oportunidade perdida    
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Quem não multiplica os seus dons acabará perdendo tudo.Quem não multiplica os seus dons acabará perdendo tudo.Quem não multiplica os seus dons acabará perdendo tudo.Quem não multiplica os seus dons acabará perdendo tudo.    
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ParParParPara atingir a meta, o primeiro passo a ser dado é querer a atingir a meta, o primeiro passo a ser dado é querer a atingir a meta, o primeiro passo a ser dado é querer a atingir a meta, o primeiro passo a ser dado é querer 
chegar lá. O segundo passochegar lá. O segundo passochegar lá. O segundo passochegar lá. O segundo passo    é não dar ouvido é não dar ouvido é não dar ouvido é não dar ouvido a quema quema quema quem    

não quere que você atinja a sua meta.não quere que você atinja a sua meta.não quere que você atinja a sua meta.não quere que você atinja a sua meta.    
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AdoAdoAdoAdote o hábito de dizer algo amável ao pronunciarte o hábito de dizer algo amável ao pronunciarte o hábito de dizer algo amável ao pronunciarte o hábito de dizer algo amável ao pronunciar    
as primeirasas primeirasas primeirasas primeiras    palavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerápalavras pela manhã. Isso estabelecerá    
sua disposição mental esua disposição mental esua disposição mental esua disposição mental e    emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.emocional para todo o dia.    
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Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,Se fosse fácil achar o caminho das pedras,    
tantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruimtantas pedras no caminho não seriam ruim    
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"Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coi"Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coi"Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coi"Encontrar uma meta e manter o passo firme em direção às coisas sas sas sas 
que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os que estão no Alto é próprio daqueles que sabem superar os 
desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."desafios e que não se deixam abater diante das dificuldades."    
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