
 

Dezembro é diferente!
 

    Dezembro é um mês para ser vivido com toda a intensidade. Não há motivos
para não curtir dezembro como ele merece. Chegamos ao último mês do ano. Só
isso já dá para comemorar. Por pior que tenha sido este ano, chegamos vivos até

aqui. Comemore! 
 

    Dezembro é Natal. Natal é renascer. Não importa como tenha sido este ano,
dezembro é tempo de Natal e de renascer, renasça neste dezembro. 

 
Como renascer é nascer de novo , dezembro é tempo de perdoar o passado.
Perdoe tudo neste dezembro. Comece perdoando a você mesmo. Perdoe seus

erros, suas decisões equivocadas, suas falhas, seus amores não correspondidos.
Perdoe tudo. Perdoe as outras pessoas. Perdoe seus parentes, seus amigos, seus

clientes. Não importa o que eles tenham feito. Perdoe!
 

Dezembro é tempo de perdão. Se você não perdoar, não conseguirá renascer, pois
dentro de você ainda ficará um resto da velha pessoa que deve morrer para que a

outra nasça. E esse outro você, deve nascer criança, leve, sem malícias, sem
rancores. Aproveite o embalo e já nasça perdoando por antecedência tudo e todos

para entrar no ano novo realmente renascido, novo.
 

    Só que, para poder perdoar, você deve agradecer. Só os agradecidos sabem
perdoar. Dezembro é tempo de agradecer. Agradeça a todos aqueles a quem deve
perdoar. Ou seja, agradeça a todos, sem exceção - seus parentes, seus amigos, seus

clientes e até aqueles que, você sabe, desejaram o seu fracasso. Sem agradecer
você não consegue perdoar e sem perdoar você não conseguirá renascer.

 
 Dezembro é tempo de gratidão e perdão. Dezembro é diferente!

    Agradecendo e perdoando, você terá o dezembro que merece e verá que este
mês tem uma mágica e uma mística que nenhum outro possui. Só depende de

você!
Pense nisso. Sucesso!
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A PALAVRA



...Há tanta vida lá fora



...e aqui dentro, 

sempre...

...nós sempre

estaremos

trabalhando para

cuidar da saúde da

população...





... 24 horas por dia...





... sete dias por semana...

...365 dias por ano...

...pois, a vida vem 

em ondas 

como um mar...



...num indo 

e vindo 

infinito...

...gratidão a você 

que faz parte da 

história 

da Santa Casa 

de Itapeva...

FELIZ NATAL 

E PRÓSPERO 2022!


