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Quando um único fato sai da rotina, todos ficam 
desequilibrados, perdidos se questionando – Porquê???  
 

Rosa responde: Rosa responde: Rosa responde: Rosa responde:     
Porque a vida de vocês é feita de mudanças, de fatos Porque a vida de vocês é feita de mudanças, de fatos Porque a vida de vocês é feita de mudanças, de fatos Porque a vida de vocês é feita de mudanças, de fatos 

novos, novas experiências, novos, novas experiências, novos, novas experiências, novos, novas experiências, boas, más, engraçadas, tristes, boas, más, engraçadas, tristes, boas, más, engraçadas, tristes, boas, más, engraçadas, tristes, 
previsíveis, imprevisíveis, mudanças conhecidas e previsíveis, imprevisíveis, mudanças conhecidas e previsíveis, imprevisíveis, mudanças conhecidas e previsíveis, imprevisíveis, mudanças conhecidas e 
mudanças estranhas.mudanças estranhas.mudanças estranhas.mudanças estranhas.    
 

E o que se faz diante de uma mudança inesperada?  
 

Rosa responde: Rosa responde: Rosa responde: Rosa responde:     
Aguarda, espera, aceita, não questiona, mantenha a Aguarda, espera, aceita, não questiona, mantenha a Aguarda, espera, aceita, não questiona, mantenha a Aguarda, espera, aceita, não questiona, mantenha a 

esperança e a fé!!!esperança e a fé!!!esperança e a fé!!!esperança e a fé!!!    Porque as mudançPorque as mudançPorque as mudançPorque as mudanças acontecem para as acontecem para as acontecem para as acontecem para 
provar a vocês mesmos, que nunca estão em verdadeiro provar a vocês mesmos, que nunca estão em verdadeiro provar a vocês mesmos, que nunca estão em verdadeiro provar a vocês mesmos, que nunca estão em verdadeiro 
equilíbrio e nunca estarão!!! equilíbrio e nunca estarão!!! equilíbrio e nunca estarão!!! equilíbrio e nunca estarão!!!     
    

Porque quando estiver tudo equilibrado, não tem Porque quando estiver tudo equilibrado, não tem Porque quando estiver tudo equilibrado, não tem Porque quando estiver tudo equilibrado, não tem 
mais razão de estar aqui e inesperadamente o desencarne mais razão de estar aqui e inesperadamente o desencarne mais razão de estar aqui e inesperadamente o desencarne mais razão de estar aqui e inesperadamente o desencarne 
ocorrerá...ocorrerá...ocorrerá...ocorrerá...    
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