A Bênção de Ter uma Família e Amigos
Tome alguns minutos para refletir como sua família e amigos tornam sua vida mais legal, e perceberá que, de
alguma forma, eles enchem sua vida de alegria e felicidade.
Isso não quer dizer que tudo que você faz com sua família ou amigos é perfeito. Às vezes podem ter desacordos
ou ficar chateado com alguém, mas isso são dificuldades que dá para resolverem juntos. E também é uma das muitas
bênçãos de se ter família e amigos, porque temos alguém para nos ajudar a superar os momentos difíceis, alguém
com quem falar, alguém para nos orientar, alguém que está sempre disposto a nos ajudar com amor e amizade.
Vovô, esta viagem para
acampar está sendo muito
divertida! Obrigado por
trazer Joana e eu.

Obrigada por me ajudar
com o dever, papai. Estava
tendo dificuldade com os
exercícios de matemática,
mas com sua ajuda ficou
muito mais fácil.

Fico sempre
feliz de poder
ajudar, Giza.
Eu também tenho
me divertido muito,
Frederico.

A forma como você trata sua família e amigos também faz a diferença. Você demonstra apreço pelo que eles fazem por
você? Lembra-se de ser educado com a sua família, apesar de estar sempre com eles todos os dias? Você procura
formas de ajudar um amigo, ainda que não seja algo da sua preferência?
Coisas deste tipo tornam mais agradável a vida de seus familiares e amigos. São formas de você expressar e
demonstrar o seu amor no dia a dia.

Terrence, estou
muito feliz de
estar nos visitando
este verão. Senti
saudades de você.

Sta. Ana, posso
ajudá-la a guardar
os livros.

Obrigada, Silas.
Fico agradecida
por sua ajuda.
Também estou
feliz de vê-la de
novo, Melanie.
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