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Este novo ano é uma dádiva que Deus me concede. Várias pessoas que conheci o ano passado 
nāo receberam este presente. Algumas sacrificaram a vida pela pátria ; outras sucumbiram a 
graves doenças, sofreram acidentes ou terminaram de forma natural o plano delineado por Deus. 

Estou grata por ter à mão esta dádiva de tempo como coisa própria, pertença minha. Tenho a 
responsabilidade de decidir como usá-la. 

O ano passado findou e nenhum pesar ou grata recordação devolveu os minutos que decorreram 
através do relógio de areia da história. As lindas tiras com que atámos o precioso presente do ano 
passado, já há muito desapareceram. O seu conteúdo foi investido no banco do tempo, para me 
ser devolvido em diversas formas e porções durante o resto da vida. O ano assemelha-se a uma 
caixa de cartão vazia entre as recordações passadas. 

Mas agora tenho à disposição um novo pacote com 365 dias. Posso despendê-los como melhor 
me parecer. 

Com alegre antecipação e quase sem fôlego, desato as fitas promissoras que libertarão os 
minutos dourados deste ano. Necessito de sabedoria do alto para desempenhar devidamente a 
minha, mardomia do tempo! Este tesouro escapará a grande velocidade pelas sendas 
intransitáveis da eternidade. 

Antes de começar a tarefa excitante de escolher, tenho a convicção que este ano não somente me 
pertence a mim, mas também a quantos se encontram dentro do meu círculo de influência. Não 
posso escapar à responsabilidad de compartir com outros. Os êxitos ou fracassos da minha vida 
repercutirão nas pessoas que me são queridas. 

Certamente o tempo me encaminhará para vida rotineira que desperte a tentação de somente 
"existir". Tal estilo de vida me impossibilitará de ouvir o que Deus deseja compartilhar comigo. 
Devo viver sempre consciente de Sua mão, mesmo no meio das coisas rotineiras. 

O meu embrulho terá uma porção generosa de júbilo e de estímulo. A alegria de amar e ser 
amado, de cumprir bem uma tarefa —aumentará o sentido de segurança, fazendo da vida algo 
valioso e de grande estima. O incentivo de novo conhecimento, novas amizades, novos lugares 
—tudo acrescentará nova dimensão à vida. 

A minha dádiva de tempo também me trará tristezas, perplexidades e sofrimentos; permitidos 
pelo Pai celestial que conhece a minha necessidade de maturidade. Aceitar da mão de Deus tais 
experiências fortalecerá o meu carácter. Prepa- rar-me-á para animar e confortar os oprimidos e 
compreender melhor a natureza humana. Terei mais confiança no Criador. Mas se rejeitar essas 
experiências, o desânimo e o desespero derrotar-me-ão. Compete-me, portanto, escolher entre 
várias alternativas. 



Misturar o conteúdo da minha dádiva terá como resultado aquilo que eu decidir. As minhas 
atitudes e acções serão decisivas no decorrer do novo ano. 

Ao tomar com cuidado a nova dádiva de tempo, oro: Senhor, concede-me a sabedoria que necessito para 
o ano de 1982. 
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