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HOMENAGEM PÓSTUMA 

ALVARO OSÓRIO DE PAULA (1919 – 2013) 

 Ao observar as estrelas e a imensidão do Universo, obras primas do CRIADOR Supremo Pai 
Eterno, reconheço que sou um pequenino grão de areia, nada tenho ou sou, pobre, miserável e 
insignificante, minha alma se expande em reverência a ele a quem sou grato por abençoar  a vida de todos 
meus amigos e inimigos, dependentes e insignificantes como eu diante do SENHOR DOS EXÉRCITOS e 
pela oportunidade de escrever esta mensagem. 

 Às 20:15 horas do dia 16/04/2013 meu pai  Álvaro Osório de Paula partiu e se reaproximou de 
DEUS-PAI NOSSO que estais nos céus que o amou desde menino como no passado o fora com Israel 
(Oséias cap. 11, V.1-2) e pela vontade do Pai Celestial e não minha agora encontra-se aos seus cuidados. 

 O dia dos Pais se aproxima e nesta data tão especial gostaria muito de dizer mais uma vez o 
mesmo que disse em 16/04/2013: Deus deixa meu pai mais um pouquinho comigo. 

 Deixa-o que veja sua neta Vitória Agatha e demais netos de outros irmãos e como estão crescidos. 

 Eu iria abraça-lo e depois sentados na varanda para papear, eu diria o quanto és importante na 
minha vida. 

 Almoçariamos juntos e sentiríamos um pouco mais da sua presença pela minha vida, pois sua 
marca em mim é infinita e você foi a melhor escola, minha faculdade e tudo que o mundo nos ensina a 
despertar a nossa capacidade de enxergar mais com o coração e menos com nossos influenciáveis e 
volúveis olhos. E assim treinar meu coração para enxergar a riqueza do senhor e a visão muito mais em 
seus acertos, pois é melhor ser um original imperfeito do que uma cópia perfeita. 

 Com seu histórico de vida e minhas limitações desde pequeno viajo pelo caminho do dar e pedir 
perdão, ser humilde, ter gratidão e também amar de várias formas com amizade, dedicação, carinho, 
atenção, atração, compaixão, etc. 

 Mas, você não me ensinou em  como lidar ou reagir diante da “SAUDADE” que hoje (tanto sinto por 
você). Nada neste mundo quer que eu esteja conseguirá substituí-lo, por isso só me resta orar a Deus hoje 
e sempre por você ter feito parte de minha vida. 

 Obrigado por ser meu pai, meu grande herói, meu exemplo de perseverança, tenacidade, por ter 
sido autêntico, não apegado a bens materiais e direta ou indiretamente meu primeiro professor em Artes 
Marciais, dada a sua experiência em combate de rua e Jiu Jitsu. Sem o senhor não teria chegado até aqui e 
poder me orgulhar de ser Profissional de Artes Marcial (KUNG FU e TAI CHI CHUAN) reconhecido 
mundialmente, educador físico e terapeuta holístico. 

 Agradeço à Deus em primeiro lugar e a você meu pai Álvaro Osório de Paula, cujos antepassados 
vieram da Calábria-Itália por ter chegado até aqui e orgulho –me de ser teu filho. 

 Pai obrigado por sua atenção e dedicação e daqui envio mensagem para o Deus Onipotente, 
Onisciente e Onipresente lhe desejando Feliz Dia dos Pais, um beijo e abraço e que o mestre ilumine nosso 
caminhar hoje e sempre. São os votos de seu filho. 

 Agradeço ao Todo-Poderoso, DEUS de Abraão, Isaque e Israel, Deus Altíssimo e Sublime por sua 
benevolência e proteção, despeço-me carinhosamente. 
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