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Um bebu00ea nu00e3o tem caru00e1ter sua vida u00e9 apenas um pedau00e7o de papel em branco em que algo estu00e1 para ser escrito uma mu00fasica ou uma
histu00f3ria
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Talvez uma tragu00e9dia de tristeza o caru00e1ter cresce u00e0 medida que o bebu00ea passa para a idade adulta a cada dia algo estu00e1 escrito aqui alguma
marca u00e9 feita a mu00e3e escreve alguma coisa o professor escreve alguma coisa cada experiu00eancia diu00e1ria escreve algumas palavras cada toque ou
influu00eancia de outras vidas deixam alguma marca tentau00e7u00e3o e luta fazem a sua parte no preenchimento da pu00e1gina livros educau00e7u00e3o tristeza
alegria companheiros amigos todos os toques de vida pintam alguma linha de beleza ou arranhu00f5es deixam alguma marca de dano o caru00e1ter final u00e9 o
resultado de todas estas influu00eancias que trabalham e interagem sobre a vida o caru00e1ter u00e9 a pu00e1gina totalmente escrita a imagem concluu00edda
O caru00e1ter de cristo u00e9 o modelo o ideal para toda a vida cristu00e3 no final devemos ser completamente como ele portanto todos os esforu00e7os devem ser
no sentido da beleza abenu00e7oada de cristo encontramos sua imagem nos evangelhos podemos olhar para isto todos os dias podemos estudu00e1 lo em seus
detalhes como nu00f3s seguimos o nosso senhor em sua vida entre os homens em todas as variadas experiu00eancias pelas quais ele passou
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