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1 – APRESENTAÇÃO
A esperança é um estado da alma (vida) que motiva,
estimula e impulsionam as pessoas a fazer muitas coisas,
promover eventos, preparar e realizar projetos, fazer planos,
enfim ter esperança é ter motivos e razão para viver e existir
de forma ampla e plena. É esta motivação chamada
esperança que nos impulsiona a lutar pelas nossas metas e
sonhos, desejos e anseios para serem alcançados.
Este conjunto formado por nossas aspirações estão
colocadas num futuro bem próximo não muito distante.
Além disso, é através da esperança que lutamos com todas
nossas forças para atingir nossos ideiais, metas e alvos
estabelecidos.
A esperança é como um lindo arco-íris que está
posicionado em nossa frente, suas cores embelezam nosso
caminho, enfeitam e decoram a paisagem e traz brilho e o
esplendor que iluminam nossas vidas.
A esperança é como um sorriso maravilhoso de Deus
que está sempre presente com sua graça para nos dar força
nesta caminhada, que em muitas ocasiões tropeçamos nas
pedras colocadas nesta longa caminhada nesta estrada que
chamamos de existencia, em muitas ocasiões arranhamos
nos espinhos e até somos feridos.
Contudo, lá está a esperança, sempre a nossa frente e
continuamos olhando para ela na certeza que um dia
atingiremos seu esplendor, então ao passar pelos seus portais
estaremos adentrando num ambiente maravilhoso no qual
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encontraremos a verdadeira, completa paz, alegria e eterna
felicidade.
Portanto, a ordem é prosseguir, nunca desistir, não
desanimar e ter sempre no peito um gesto de gratidão a este
Deus maravilhoso que nos criou e nos dotou destes dons;
primeiro o maravilhoso dom da vida, segundo esta magnífica
dádiva que chamamos de tempo.
Vida e tempo, tempo e vida, são dois irmãos gêmeos
que caminham sempre juntos, são nossos dois tesouros e
companheiros inseparáveis nesta jornada, como duas jóias
preciosas e maravihosas que possuimos. Portanto, estas duas
maravilhas são alimentadas diariamente com este privilégio
que temos em sonhar, nos alegrar, nos estimular e motivar
para prosseguir com fé, nesta jornada que é regada em nosso
cotidiano pela esperança.
Por isso é muito importante e vale a pena sonhar, fazer
projetos e lutar por eles, isto é, para que em nossa existencia,
possamos usar adequadamente esta linda ferramenta que
chamamos de esperança; porque sem ela, a vida perde o
sentido e tudo fica sem graça.
Viver com esperança é o segredo de obtermos o
combustível para recebermos as energias que nos movem e
nos movimenta, capacita para enfrentar e superar os
obstáculos que são colocados em nossa frente, nesta longa
jornada na qual estamos que a vida nos proporciona rumo
àquilo que chamamos de felicidade.
Afirmando que nesta caminhada não estamos sós, mas
acompanhados de todo o tipo de coisas que pode nos ajudar,
nos atrapalhar ou até nos destruir. Por isso, é preciso ter
sabedoria para saber usar com diligencia e maestria esta
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