Alias, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são os eleitos,, segundo os seus desígnios. ( Rom.8,28 )
Quero agradecer de todo coração por tudo que aprendi e vivi nos nove meses em que fiquei na
casa Logos, aprendi que Deus é Amor. Amar a Deus em primeiro lugar faz com que eu possa me
amar e assim amar o próximo. Sei que não é fácil, mas é possível ter uma vida mais feliz, alegre,
com mais entendimento e paz interior.
Aprendi que viver sem drogas e álcool é possível é só dizer hoje não. Vencendo os obstáculos de
cara limpa, com dignidade e podendo fazer “escolhas” aonde poderei agir com responsabilidade e
lembrar da escolha que fiz seja ela qual for, certa ou errada, boa ou ruim. Mas sabendo que
tentei acertar.
A cada dia é um novo ensinamento, sempre tem algo para acrescentar, e vivendo um dia de cada
vez e todos os dias para Cristo.
É incrível viver dessa maneira é ao mesmo tempo simples e complicado é assim que encontrei o
caminho para uma vida que se renova todo dia.
Quero agradecer por tudo que a Casa Logos me proporcionou, mas principalmente pela minha
conversão, porque com a ajuda do Pai, do Filho e do Espirito Santo, da Eucaristia e da Igreja sei
que posso caminhar para a Verdade que é a Salvação em Cristo Jesus nosso Senhor.
Agradeço até as dificuldades que passei aqui na Casa, porque com elas tive a oportunidade de
aprender muitas coisas, muitas mesmo, desde que abrindo o coração até com os erros a gente
aprende, com o próximo e nos pequenos detalhes.
Agradeço a equipe de apoio da Casa Logos psicóloga, assistente social e recepção, muito
obrigado.
Agradeço ao Claudio pelas aulas de catequese e seus ensinamentos e por ser meu confidente.
Francisco o carinho de pai, o modo como tratar a gente, seus abraços, suas risadas e sua alegria,
sem palavras, sentirei saudades.
Ao Douglas e Valkiria e seus filhos, eu agradeço de modo especial por me aproximar de uma
família linda, de poder lembrar de como é importante a gente se cuidar para quem a gente Ama.
Douglas obrigado pela atenção que você me deu, seus conselhos e o acompanhamento de todos os
dias, nunca vou esquecer de vocês. Eu amo cada um de vocês!
Agradeço a Deus e sua Igreja e a todas as pessoas que ajudam a Casa para Gloria do Senhor,
Amem.....
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