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Fragmentos do Diário
26 de fevereiro de 2019
Finalmente depois tanta espera, chegou o dia em que vou começar o curso de português
na UFABC.
Estou tão feliz que não posso pensar em outra coisa.
Seja positivo, pois a sua chance chega logo.
27 de fevereiro de 2019
Voltando para a rotina do trabalho, muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo é bom
ficar sempre ocupado, sentindo que você faz parte da boa ação que ajuda quem está
precisando.
Adoro meu trabalho na SBM (Sociedade Beneficente Muçulmana).
Ame seu trabalho e faça sua parte na vida.
28 de fevereiro de 2019
O mês de fevereiro já acabou, sempre quando há começo há fim. E assim é nossa vida.
Chegamos e um dia partimos...
Não pense naquele dia, faça seu melhor pois você está aqui por um motivo.
01 de março de 2019
Nunca desista, pois algumas vezes parece que a porta está fechada na sua frente, mas
quem sabe ela pode abrir de repente, deixando você entrar bem como a porta do trem
expresso linha 10, quando fecha no momento que você chega, mas abre de novo só para
você entrar.
Que bom que você conseguiu pegar o trem!
04 de março de 2019
Hoje e todo dia, sinto a importância dos amigos nessa vida. Eles se tornam nossa
família. Temos família em casa e outra no trabalho. Existem também outras na vida, e
assim nossa vida não vale sem eles/elas.
Amo vocês, meus amigos/amigas.
Amizade para sempre se Deus quiser.
06 de março de 2019
É algo tão bom ter alguém em sua vida que você pode ajudar sem retorno!! Isso lhe dá
poder ilimitado, saber que você é útil, pelo menos para essa pessoa, mas o que poderia
acontecer quando ele/ela continua pedindo favores sem pensar em você? Quero dizer, se
pode dar mais?
Infelizmente alcançamos um nível em que as pessoas só se importam com seus
benefícios e praticam o egoísmo. É triste mas é a vida real. Não pare de dar mas tem que
saber se a pessoa merece!!

10 de março de 2019
Faz muito tempo que eu estava com a vontade de comer comida japonesa. E hoje fui
com um amigo para almoçar num restaurante chique. A pessoa não sabe se vai viver até
amanhã, então vamos viver como se fosse nosso último dia aqui na terra.
11 de março de 2019
Chuva Chuva Chuva
Trem parado e tudo alagado
12 pessoas morrem por causa da enchente da água de
Chuva chuva chuva
E até o céu está chorando
Chuva chuva chuva
12 vítimas, sete morreram
Afogadas e cinco soterradas
12 vítimas de chuva... Chuva
19 de março de 2019
Conselho de vida
ESCUTE, mas não perca a sua voz
DÊ, mas não permita que te usem
AME, mas não deixe que abusem do seu coração
CONFIE, mas não seja ingênuo
20 de março de 2019
O caminho da sabedoria
É não ter medo de
ERRAR
Aprenda dos seus erros...
O importante não é vencer
Todos os dias, mas lutar
Sempre
23 de março de 2019
Ontem foi um grande dia para todos os muçulmanos do mundo, após a tragédia da
morte de 50 muçulmanos em duas mesquitas na Nova Zelândia. As pessoas lá iam fazer
a oração da sexta-feira e todas as mulheres usaram o Hijab (véu). Hoje todas as pessoas
lá e no mundo respeitam o Islã e sabem que está muito longe do terrorismo. O
terrorismo não tem religião.
26 de março de 2019
Saudade é um sentimento que, quando não cabe no coração, escorre pelos olhos. (Bob
Marley)

Sinto muita saudade da minha família e meus amigos na Síria. Como a famosa música
fala: “Homem não chora, mas algumas vezes o choro é a única cura”
29 de março de 2019
Dica do dia
Não deixe o mesmo cachorro te morder duas vezes.
Aprenda, pois a vida é a maior escola que tem.
Não pode cair no mesmo buraco duas vezes...
30 de março de 2019
Um fim de semana diferente, sabendo que não vai ter trabalho na segunda-feira, porque
minhas férias vão já começar. Não vou viajar nem curtir bem, apenas estudar e estudar
para o Celpe-Bras. Pelo menos não fico tão estressado com a pressão do trabalho.
31 de março de 2019
Tenho muito para estudar e fazer, mas não estou com vontade de fazer nada. Não acho
que domingo seja um bom dia para trabalhar. O corpo já se acostumou a descansar e
depois descansar...
Tenha um bom domingo...
01 de abril de 2019
Cardápio do dia
Paz na alma
Amor do coração
Gratidão pela vida
Fé na caminhada
Gostaria de pedir algo para beber?
04 de abril de 2019
Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim e elas virão até você!
08 de abril de 2019
Ser sensível nesse mundo requer muita coragem, MUITA mesmo... Todo santo dia.
09 de abril de 2019
Por todas as ruas que a vida me levar, por todos os mares que eu navegar e pelo céu que
eu voar, estarei bem desde que esteja ouvindo a sua voz.
Te amo, minha mãe!
10 de abril de 2019
O amor calcula
As horas por meses, e os
Dias por anos;
E cada pequena ausência é

Uma ETERNIDADE
11 de abril de 2019
A vida me ensinou a pensar duas vezes antes de agir nos momentos maus e a aproveitar
duas vezes mais os bons.
14 de abril de 2019
Eu não procuro saber as respostas, mas procuro compreender as perguntas. Assim eu
seria capaz de responder qualquer pergunta.
26 de abril de 2019
Suba o primeiro degrau com fé
Não é necessário que você veja toda a escada
Apenas dê o primeiro passo
01 de maio de 2019
Dia do trabalho
A homenagem remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando uma greve foi iniciada na
cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar condições melhores
de trabalho, principalmente a redução da jornada de trabalho diário, que chegava a 17
horas, para oito horas.
03 de maio de 2019
“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que,
num dado momento, a tua fala seja a tua prática.” (Paulo Freire)
04 de março de 2019
“Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É
agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida.” (Augusto Cury”)
Hoje é o começo das felicidades porque amanhã é o primeiro dia do nosso mês sagrado
do Ramadan #Ramadan_Kareen
Abençoado Ramadan para vocês.

