
ESTA MENSAGEM É PARA VOCÊ... 

Hoje é dia de agradecer. De dar graças. De reconhecer o valor do outro. De lembrar tudo que 
temos recebido de pessoas com quem convivemos. 

Hoje é dia de percorrer a história pela estrada da recordação, lembrando-nos de todos que de 
alguma forma nos ajudaram, abençoaram, sustentaram, incentivaram e com suas palavras, 
gestos ou apenas a presença nos socorreram em momentos difíceis. 

Hoje é dia de mencionar nomes. Destacar gestos. Falar sobre pessoas que fizeram nossa vida 
melhor por simplesmente existirem e resolverem ser gentis, amorosas, cuidadosas ou 
generosas para conosco. 

Hoje é dia de trazer à memória aqueles momentos em que não fomos deixados sozinhos, não 
fomos abandonados e muito menos esquecidos. Alguém chegou e nos fez companhia, nos 
dando a sensação maravilhosa de que podíamos contar com alguém. 

Hoje é dia de sorrir, abraçar, dar um tapinha nas costas, passar a mão no rosto e apertar a mão 
de todos aqueles que nos deram suporte, ajuda, alento e manifestaram misericórdia e graça 
para conosco. 

Hoje é dia de dizer: muito obrigado! E dizer isso para você. Sem você minha vida seria pior. Eu 
não teria chegado aonde cheguei e não teria feito nem metade do que fiz. Você é importante 
para mim por tudo o que fez, faz e fará. Por tudo o que me disse e pelo que não disse. Por 
simplesmente existir e fazer parte de meu universo. Eu não posso deixar de te dizer: muito 
obrigado. 

Você é importante para mim. Nunca me esquecerei de você. Ainda que a vida nos leve para 
longe ou que não consigamos mais desfrutar de uma convivência tão intensa, saiba que você 
representa a “graça divina” para minha vida. E por representar isso, eu te agradeço, te dou 
graças e hoje oro pedindo a Deus que te abençoe muito e te dê razões para, semelhantemente 
a mim, agradecer. 

Muito obrigado. O “Dia de Ação de Graças” existe porque você existe. Porque Deus existe. 
Porque na vida, com pessoas como você por perto e com a ajuda divina, não há obstáculo que 
seja grande demais ou tristeza que não possa ser consolada. Você e Deus fazem uma dupla 
incrível: são capazes de me fazer rir, descansar, encarar os desafios e seguir em frente. 

Muito obrigado por me fazer companhia e me mostrar o caminho da gentileza, da honradez, 
da coragem, da solidariedade, do enfrentamento, da sabedoria e da incansável busca da 
vontade de Deus. 

Obrigado por investir em mim seu tempo, dinheiro, criatividade, sabedoria. Obrigado por 
derramar lágrimas, queimar neurônios e perder alguns cabelos por minha causa.  

Que nesse dia você saiba que seus gestos para comigo valeram a pena. Seu tempo investido 
em mim valeu a pena. Sua atenção para comigo valeu a pena. Seu dinheiro gasto comigo valeu 
a pena. Eu sou uma prova viva de que você é uma pessoa especial e que faz as pessoas se 
sentirem melhor. Pelo menos, você me fez e me faz sentir melhor. 

Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da graça que me permite dizer: muitas graças, obrigado 
e serei sempre grato para contigo. 

De coração, 

Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez 
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