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Projeto Transformação Moral  

 
 

 SEMANA DO CRISTIANISMO 
 
 
 

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” 
 

Jesus 

 

AMIGOS 
 

          

Houve um rabino chamado Jesus de Nazaré que falou de ideias novas, que 
falou de perdão, que exemplificou caridade, ensinou a humildade e pregou o 
Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 
 

O seu verbo suave, iluminado, impregnado de alimento espiritual, orienta, 
suaviza, cura as feridas e as dores do corpo, mais principalmente as da alma. 
O seu exemplo, os seus ensinamentos, encontram guarida nos corações 
sedentos de esperança por uma vida melhor, por uma vida espiritual, por uma 
vida mais próxima de Deus.  
 

A sua mensagem foi divulgada para todos os povos, na certeza de um dia todos 
se reunirem, todos comungarem, todos se tornarem fraternos sob a bandeira 
do Cristianismo.  
 

Mas, no que se fundamenta o Cristianismo, o que é ser cristão? O que torna 
alguém de fato um Cristão? 
 

Conforme podemos observar, por exemplo, nas bem aventuranças, no sermão 
da montanha, o cristão é aquele que perdoa sempre, que ama acima de tudo, 
que vai em busca dos que sofrem mais, que tem uma capacidade de servir, de 
entrega de caridade, e que na figura do irmão que sofre percebe a pessoa ideal 
para ser ajudada, porque vê nele a figura do próprio Cristo. 
 

O meu mandamento é este: Que vos amei uns aos outros, assim como eu vos 
amei. 
 
 

Texto do Evangelho para a semana: Cap.: I – Item: 3 – O Cristo 



 

 

 
No Convívio de Cristo 

    

Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição, 

diante do Cristo. 

Ser-nos-á sempre fácil: 

Admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias; 

Estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinamentos; 

Apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores 

artísticos; 

Aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência; 

Receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores; 

Identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência; 

Reconhecer-lhe a bondade e formar, no culto a ele, entre os melhores adoradores; 

Perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome... 

Tudo isso, realmente, ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento, no campo 

das manifestações exteriores. 

Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é 

imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis por que o Divino 

Mestre foi claro e insofismável, quando asseverou para os aprendizes que tão-

somente os que o amam saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os 

mandamentos. 
 

 

Do Livro: Palavras de Vida Eterna  

Pelo Espírito: Emmanuel 

Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 
 


