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GRATIDÃO – DEPARTAMENTO DE RECONHECIMENTO-II
“Então pergunto: E quais bênçãos devem ser reconhecidas, além da bênção do
existir e pertencer ao Reino do Senhor da vida? E o anjo responde:
1 – Se tiver alimento em sua despensa, roupas cobrindo o seu corpo, um teto
sobre a sua cabeça e um lugar para dormir...Você é mais rico do que 48% (quarenta e
oito por cento) dos moradores deste planeta.
2 – Se você tem algum dinheiro num banco, uns trocados em sua carteira e
algumas moedas sobrando em casa, você está entre os 8% (oito por cento) das pessoas
mais bem sucedidas do mundo.
3 – E se tem o seu próprio computador ou um smart phone, você faz parte do 1%
(um por cento) das pessoas que possuem essa facilidade.
4 – Mas também, se acordou hoje pela manhã com mais saúde que enfermo,
você é mais bem-aventurado que milhões que não acordaram neste dia.
5 – Se você nunca experimentou o temor da batalha, a solidão de uma prisão, a
agonia de uma tortura, nem as dores do sofrimento da fome...você está deixando para
trás um bilhão de pessoas neste planeta.
6 – Se você puder ir a uma igreja ou qualquer outro templo de confissão cristã,
sem temor de apanhar, de ser preso, torturado ou sem medo da morte...você é
abençoado e invejado por mais de três bilhões de pessoas, que não podem reunir-se
com seus irmãos de fé.
7 – Se seus pais ainda estão vivos e casados, você é uma raridade.
8 – Se você pode manter sua cabeça erguida e pode sorrir, você não é a norma,
você é um raro exemplo entre tantos que estão mergulhado em depressão, desespero e
conflitos interiores, indecisos se continuam vivendo ou não.
E agora – continuou o anjo – para você tudo isso é apenas um sonho, mas saiba
que essa é a realidade da humanidade à qual você pertence, pelo que considere-se um
bem-aventurado. Escreva o sonho, e quem lê-lo será mais abençoado do que mais de
dois bilhões de pessoas que não sabem ler nem escrever. Alguns certamente farão uma
visitinha diária AO DEPARTAMENTO DE RECONHECIMENTO da Casa do Pai.”
(Autor desconhecido, extraído e adaptado).

