O SEU MELHOR
Se você fizer o bem, o povo vai dizer que você o faz por outros motivos
egoístas:……
Não importa, faça o bem.
Se você realizar seus objetivos encontrarà quem tente impedir você :........
Não importa, realize-os.
O bem que você faz hoje, talvez amanhã seja esquecido:..................
Não importa, faça o bem.
Quem você ajudou, poderà não ser agradecido a você:......................
Não importa, ajude-o.
O homen é muitas vezes irracional, ilógico, egocêntrico:........
Não importa, ame-o
A honestidade e a franqueza tornam-lhe vulnerável:....................
Não importa, seja honesto e sincero.
Dé ao mundo o melhor de você, e talvez você receba um chute:......................
Não importa, ainda assim dé o seu melhor.
(Madre Teresa de Calcutá)
(tradução: Giuliano Gil Brezza com ajuda do pastor Luiz De Oliveira Lima)
Commenti e gradimenti sul Facebook di “Giuliano Gil Brezza in data 30/08/2011:
Segnala il gradimento (eu gosto):
Regina Mara Junqueira
Aldo Sacco
Ricardo Leite Ribeiro

Andrea Galafassi
Pérsia Costa
Aristeu Cintra Filho
Plínio Luis Arbonelli
Patricia Graciano Geraldo
Iolanda Zampronio


o

Submit

Giuliano Gil Brezza Obrigado pela ajuda na tradução ao meu amigo-irmão pastor Luiz De Oliveira Lima, agora em São Paulo.
Ciao Luiz!!! Abraço
22 ore fa · Mi piace

o
Pérsia Costa Obrigada Giu...Muita paz e luz na sua vida amigo...bjs em seu coração!...
19 ore fa · Mi piace

o
Jamile Gozalan Oque conta é o amor...fazer sem esperar nada em troca...se sentir feliz por poder doar,ajudar,socorrer,sem
nada esperar;a não ser o perdão de não poder fazer mais.
18 ore fa · Mi piace

o

Submit

Giuliano Gil Brezza Oii Pérsia!! Feliz que você goste. Eu prometi e.. aqui há a tradução que fiz para todos os amigos do Brasil,
especialmente de Cornélio Procópio!!!... mesmo p. aqueles afastados... pois não importa, eu voi enviar mensagems de amor e
positivitade também para eles e pra ela, acima de tudo... =))
Obrigado pelas lindas palavras! Baci sul tuo cuore tmb!...
8 ore fa · Mi piace

o

Submit

Giuliano Gil Brezza Oiii Jamile Gozalan, obrigado pela resposta e pelas lindas palavras verdadeiras. Adorei. Eu sou muito
honrado de ter uma amizade assim especial e linda come a sua. Abraços minha amiga-irmã...
8 ore fa · Mi piace

o
Hiulle Meneguetti Lindo Giul..somos ninguém sem fé..Bacii!
8 ore fa · Non mi piace più · 1 persona

o

Submit

Giuliano Gil Brezza Vero Hiul!.. sem fé e sem amor pelo proximo! Maldade e injustiça cometida contra os outros, então,
sempre volta para o remetente, mais cedo ou mais tarde.....
Baci especiais, minha filhinha.... =))
8 ore fa · Mi piace

o
Jamile Gozalan
Oi...Giuliano Gil Brezza! bom dia pro Brasil e boa tarde a vocês ai da Itália ,especialmemte á você amigo irmão na fé. Gostei
muito da menssagem de Madre Teresa de Calcutá...eu estou com o livro dela pra ler... li algumas palavras e já começei a me
apaixonar por tudo o que esta Santa Mulher fez ao seu próximo ... senti vergonha do ser humano que sou ...mas podemos
melhorar;...ainda há tempo!Temos de nos doar mais e mais...é isso que Deus espera de nós ...não é não?!!!
8 ore fa · Non mi piace più · 1 persona

o

Submit

Giuliano Gil Brezza Oiii Jamile Gozalan!! Obrigado minha amiga-irmã!!... Italia - Brasil : boa noite e abraço a vocês todos
amigos!!! Eu também tenho um livre sobre ela! Gosto muito! Palavras profundas e de verdade... as mesmas que Jesus ensinou
para a gente. Vero... nunca é tarde demais para melhorar. Deus espera com bontade infinita e misericordia grande... verdade!
Abraços... e beijoss tambem para sua irmã Saída.... e família.
circa un'ora fa · Mi piace

o
Jamile Gozalan Obrigada Giuliano Gil Brezza ! abraços a tua familia também!...Giuliano obrigada pela minha irmã Saída! Eu e
você não nos falamos mais desde que você foi até a Santa. E hoje vou comentar, sobre o diagnóstico dela.Os médicos
duvidaram e fizeram novos exames e novamente,os exames deram negativo. Ela acreditou,e é de muita fé.Mais uma vez
obrigada por rezarem por nós.Fiquem com Deus e tenham bons sonhos.

