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Projeto Transformação Moral

SEMANA DE PREPARAÇÃO PARA O ANO NOVO
“Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.”
Paulo (2ª Epístola aos Coríntios – 5:17)

AMIGOS
“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um sujeito genial.
Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser
humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro
número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente”
Carlos Drummond de Andrade

Mais um ano está chegando e com ele a esperança de renovação, seja ela material, mental ou
espiritual.
O ano que se finda foi um ano desafiador, cheio de surpresas e obstáculos que no seu curso, todos
tivemos que vencer.
Um ano que ficará marcado na história da humanidade, mas que deixará também, um imenso legado
de aprendizado e crescimento para todos os que vivenciaram esta etapa.
Todo início de ano renovamos nossas esperanças, fazemos planos e elaboramos novos sonhos. E este
ano, em especial, precisamos reforçar a crença de que a mudança e as novas formas de ver e fazer as coisas
são possíveis a cada dia e que, enquanto humanidade, já adquirimos capacitação para os grandes desafios
dessa nova era.
Que o aprendizado e as conquista do ano que termina, fortaleçam nossa confiança e espírito de luta
para que continuemos realizando maravilhas no ano que inicia.
Que a renovação, nesta nova etapa da vida, abra novos horizontes e nos leve, cada vez mais, rumo a
um mundo mais humano, fraterno, justo e pacificado.
Que ao invés de pedir, possamos oferecer, no lugar de desejar, que possamos realizar e ao invés de
julgar, que possamos amar.
Em 2021 abracemos o trabalho de união, solidariedade, fraternidade e perdão, para que possamos
contribuir para a reconstrução do que é mais significativo e importante na consolidação dos valores éticos e
morais de uma sociedade civilizada e humana.
Façamos de 2021 um ano de justiça e paz.
Texto do Evangelho para a semana:
Cap. I - Itens 9 e 10 – A Era Nova

Carta de Ano Novo

Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir.
O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário,
descerrando-nos horizontes mais claros para necessária ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas
promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir.
Se tens inimigos faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente.
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com
destemor para a colheita do porvir.
Se a tristeza te requisita esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila
no dever bem cumprido.
Ano Novo! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até
agora.
Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino.
Não maldigas nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão.
Não te desanimes nem te desconsoles.
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da
indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso
lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: – Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros
amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce
alegria da porta aberta de teu coração.
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