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O QUE É IMPORTANTE NA VIDA? 
 
Pronto ou não, um dia todas as coisas terão um fim. 
Não haverá mais nascer do sol, nem minutos, horas ou dias. 
Todas as coisas que você adquiriu, se valorizadas ou esquecidas, passarão para outros. 
Sua riqueza, fama e poder temporal, se tornarão irrelevantes. 
Não importará do que você é proprietário, ou do que você foi proprietário. 
Seus rancores, ressentimentos, frustrações e ciúmes finalmente vão esmorecer. 
Igualmente, suas esperanças, ambições, planos e listas, expirarão. 
Bem como as vitórias e perdas, que pareceram tão importantes, desaparecerão. 
Não importará de onde você veio, ou em que local você viveu. 
Não importará se você foi maravilhoso ou brilhante. 
Não importará também a sua raça ou a cor da sua pele. 
 
ENTÃO, O QUE IMPORTARÁ? 
COMO OS VALORES DE NOSSOS DIAS SERÃO MENSURADOS? 

 
O que importará não será o que você comprou, mas o que você construiu. 
Não o que você conquistou, mas o que você deu. 
O que importará não é o seu sucesso, mas o seu valor. 
O que importará não é o que você aprendeu, mas o que você ensinou. 
O que importará é cada ação de integridade, compaixão, coragem ou sacrifício, que 
enriqueceu, entusiasmou e estimulou outros a seguirem seu exemplo. 
O que importará não é sua competência, mas o seu caráter. 
O que importará não é como você conheceu muitas pessoas, mas o sentimento de perda 
que terão quando você estiver indo. 
O que importará não são suas recordações, mas as recordações que vivem naqueles que 
você amou. 
O que importará não é por quanto tempo você será lembrado, mas por quem e por que. 
 
Devemos, portanto, levar uma vida que importa, não como se fosse mero incidente. 
Não de importância circunstancial, mas uma escolha!! 
Escolhendo viver... uma vida que importa! 

 
   (tradução livre do artigo do PGM Bro Donald Barry Mc Laggan –Nova Zelandia) 

 
 
 
                                                                        M.:I.:  Alfério Di Giaimo Neto 
                                                                                     CIM 196017  


