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Prefácio

Frei Jaime Bettega, franciscano e capuchinho, va-
loriza as pequenas coisas e as transforma em vida. Do 
encontro casual com amigos, faz uma festa. No abraço, 
o desejo de criar relações humanas e reais. Visionário, 
juntamente com seus confrades,  faz dos problemas mo-
mentos felizes. 

Seu envolvimento nos projetos sociais e no trabalho 
cotidiano responde aos questionamentos da alma e dá 
sentido à existência de milhares de homens e mulheres. 
Proporciona refúgio a crianças e envolve a sociedade na 
ânsia de acabar com as dores.

Jaime dá tudo de si para que a cultura do encontro 
seja transformada em realidade. Os textos, publicados 
semanalmente no Correio Riograndense, dão significado 
à vida. Não são um tratado de como achar a felicidade, 
mas apontam para possibilidades reais e palpáveis de 
encontrar o caminho do bem. 

A mensagem de seus escritos remete ao aconchego 
da palavra de um amigo próximo, que quer  animar o 
outro; de um pai ou de uma mãe que amam seus filhos. 
O objetivo é encorajar as pessoas e aprender com elas. 
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Toques que edificam

Respeitando o ideário  capuchinho da partilha, os 
textos, agora reunidos nessa obra, têm a pretensão de 
fazer com que as pessoas enriqueçam seu dia a dia, que é 
repleto de sentidos. Com reflexões claras e leves, o autor 
busca abraçar a pessoa, com palavras ternas e criativas, 
e promover o imaginário humano, a paz e o bem-fazer. 

As respostas para nossas buscas incessantes estão 
neste livro, “Toques que edificam”, reveladas nas 50 
crônicas de especial leveza, de ensinamentos, de beleza 
interior, de segredos sutis, de descobertas. Frei Jaime é 
diferenciado. Suas palavras atingem a alma, movem co-
rações e mentes e dão frutos – frutos que permanecem.

Frei João Carlos Romanini
Diretor de redação do “Correio Riograndense”


