São Paulo 10 de dezembro de 2015.

MENSAGEM
Aos Filiados – Atletas, Professores e Mestres da USFK/AFK e outros.
Ao observar as estrelas e a imensidão do Universo, obras-primas do CRIADOR-SUPREMO PAI ETERNO, reconheço diante
DELE que sou um pequenino grão de areia, nada tenho ou sou, pobre, miserável e insignificante, minha alma se expande em
reverência à ELE a quem sou grato por abençoar a vida de todos meus amigos e mesmo inimigos(ocultos ou não) e/ou
perseguidores sem causa, insignificantes e dependentes como eu do SENHOR DOS EXÉRCITOS, ONIPOTENTE, ONISCIENTE
E ONIPRESENTE DEUS, o único a quem louvo, adoro, tremo e temo prostrado.
Natal e Ano Novo são celebrações que nos convida a examinarmos a própria consciência, enumerando do início ao fim do filme
deste ano o quanto você realmente se sentiu autêntico (mente, corpo e alma) ou se formou fila com parasitas emocionais que
passou o ano explorando, traindo, humilhando entre outras mazelas seu semelhante como fazem alguns políticos pedantes,
hipócritas e embusteiros travestidos de lobos e raposas, presenteando com cestas básicas, ricos presentes, abraços e humildes
lembranças, como se estivesse passando uma borracha em tudo de ruim que fez, das maldades que praticou, dos espinhos que
plantou, escarnecendo (zombando) dos seus semelhantes (amigos, colegas de trabalho ou familiares, etc.) criados à imagem e
semelhança de DEUS. "Não vos enganeis, de DEUS não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também colherá." GÁLATAS 6:7.
Que em cada dia de 2016 e próximos anos, cada praticante de Artes Marciais e a sociedade brasileira em geral possam por em
prática o amor filial, cortesia, respeito ao próximo, educação com uma conduta irrepreensível, digna de nota e aceitável para que
tenhamos um país justo cujo líderes (Governantes ou outras autoridades constituídas) devem de forma transparente e cristalina
conduzir através de uma reflexão constante em relação ao dinheiro fácil e a impunidade materializados em diversão e
gargalhadas, de quem deles desfruta em seguimentos da sociedade brasileira que já se tornou um picadeiro e escarnecedores
daqueles fragilizados e postos à margem por leis algumas vezes tendenciosas aos abastados que segundo a minha
compreensão sociológica é um sentido ridículo e de indigência mental alguém só gerar frutos podres, pobres, miseráveis
transformando o Brasil utópico na Terra da Patifália.
Se é um sonho não sei, mas sei que seremos do tamanho que sonharmos se tivermos capacidade de amar desinteressada e
generosamente o nosso próximo, pois só assim estaremos capacitados para praticar caridade, sem a qual nada somos, nada
valemos como enfatizado pelo APÓSTOLO PAULO EM CORÍNTIOS CAP. 13, VS 1-13.
Agradeço pela sua confiança, pela sua força, pelo seu apoio, pela sua participação na construção de uma categoria profissional
digna e de uma Federação com responsabilidade ética e não uma panelinha cheia de politicagem, intolerância e procrastinação
e que em 2016 cada filiado ou simpatizante da USKF/AFK se despoje em campeonatos, treinamentos, etc buscando a
Verdadeira Vitória que não se resume à medalhas, troféus, cinturões, abandonando a vaidade e ostentação porque a Soberba é
a causa fundamental de todos os males e a arrogância precede a queda.
Desejo à você e à sua família felicidade e honrarias (Fôk Lok), boa sorte (Fôk Hei) e prosperidade (Fôk Yeong) e também:

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO!
SEASONS GREETINGS AND HAPPY NEW YEAR!
FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO!
JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE!
BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO!
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