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Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o
relógio marque meia-noite.
É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje.
Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas
por lavarem a poluição.
Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado
para administrar minhas finanças, evitando o desperdício.
Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo.
Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o
que eu queria ou posso ser grato por ter nascido.
Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter
trabalho.
Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a
Deus.
Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com
a possibilidade de fazer novas amizades.
Se as coisas não saíram como planejei posso ficar feliz por ter
hoje para recomeçar.
O dia está à minha frente esperando para ser o que eu quiser.
E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma.
Tudo depende só de mim."
CHARLES CHAPLIN
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“Cada dia, Senhor,
Surgem oportunidades para provar que Tu és
uma fonte inesgotável, de poder ilimitado,
eficaz e acionado pela minha fé ...
Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas.
Uma a uma, e ao seu tempo são respondidas...
Tu és o Deus que opera quando
o homem diz: “Não dá”.
E abre um caminho onde solução: “não há”.

A Deus

Por ter me dado forças nos momentos em que todos acharam
que eu cairia, por ter estado sempre a meu lado, ao enviar anjos em
meu caminho e por me guiar sempre em direção certa, me fazendo
chegar até aqui, na realização de mais um sonho, com saúde física e
espiritual.
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Aos Meus Pais
João (in memorian) e Marluce
Que tanto se doaram por mim, sem nunca pedirem nada em
troca, dando-me o melhor de suas vidas, e me ensinaram que com
honestidade e amor, podemos alcançar todos os nossos sonhos, por
mais que pareçam impossíveis.
Ao meu pai, gostaria de lhe dizer que consegui. E onde quer que
você esteja sei que está feliz em me ver alcançando mais um ideal. Amo
muito vocês.
Aos meus sogros
Clóvis e Daisy
Que sempre foram verdadeiros pais, não só para mim, como
também e principalmente para Priscila. Pelo apoio, pelos incentivos,
por dizerem sempre vá!, mesmo deixando Ricardo e Priscila sozinhos.
Vocês sempre foram demais e, pra mim, são únicos! Nunca ouvi falar de
sogros tão complacentes e compreensivos!

Obrigada por tudo que

fizeram para que eu chegasse até aqui.
A minha querida filha,
Priscila
Pelos muitos “eu te amo, mãe” escritos no “Messenger”.
Obrigada pela força que sempre me deu e por nunca ter exigido de mim
mais do que eu podia te dar. Desculpe-me pelas ausências em seus
aniversários, principalmente nos seus 15 anos. Mas tenha certeza de
que sempre estive ao seu lado, em mente, e sempre rezei por você daqui
de Bauru. Eu a amo, minha filha e minha felicidade é a sua.
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“O que dizer a alguém
Que é fonte de amor,
De renúncia, de carinho,
De compreensão?
O que dizer a alguém
Que me ama ao extremo
Que nunca enxerga os meus defeitos,
Que me ama como sou?
O que dizer a alguém
Que esteve sempre firme ao meu lado,
Apoiando-me,
Orientando-me,
Às vezes também brigando
Mas sempre presente?
O que dizer a alguém
Que apesar de me conhecer profundamente
Continua me amando da mesma maneira?
O que dizer a este alguém?
Somente uma coisa do fundo do coração e da alma:
Muito Obrigada, Ricardo!!!
Por estar navegando neste barco junto comigo, sem nunca
deixá-lo afundar. Você não é apenas excelente como companheiro, mas
também um pai extraordinário. Quero agradecer-lhe por tanto amor e
tanta dedicação a mim e a nossa família, e que agora, voltando para o
nosso lar eu possa retribuir-lhe tudo isso.
Te amo muito!
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