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Projeto Transformação Moral  

 
 

 SEMANA DA UNIÃO 
 
 

“...Solidários, seremos União. Separados uns dos outros seremos 

pontos de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos 

propósitos...”  

Bezerra de Menezes 

 
 

AMIGOS 
           

 

Sendo a união a ação de duas ou mais pessoas, que possuem características, 

valores, iguais ou diferentes, mas que visam a formar um todo, para a solução 

de problemas, para a construção de propósitos, para o alcance de objetivos 

comuns, é fácil perceber o porquê de em todas as épocas a humanidade se 

organizar em grupos. 
 

A união dos seres que adotam a colaboração recíproca, a solidariedade 

desinteressada, a comunhão de valores, torna mais fácil a vida em sociedade. 
 

Ao focar o nosso olhar para os atuais “tempos conturbados” que vivemos, 

percebemos que nunca sentimos tanta necessidade de união, seja na família, 

na sociedade local ou na sociedade global, e por mais que muitos insistam em 

perceber diferente, os fatos demonstram que é pela união de esforços que 

alcançaremos o equilíbrio que nos permitirá viver em Paz. 
 

Jesus... "o mais perfeito, o modelo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir 

de guia," na construção da Boa Nova, contou com a colaboração de seus 

discípulos, convidou a todos para fazer parte da edificação do Reino de Deus 

na Terra, dando-nos mais um exemplo de que é pela união que a humanidade 

se tornará melhor.  

 

Texto do Evangelho para a semana: Cap.: XX – Item: 5 – Os obreiros do Senhor  

 

https://answers.microsoft.com/pt-br/msoffice/forum/msoffice_word-mso_win10-mso_365hp/como-colocar-aspas-em-varias-palavras-ao-mesmo/bd49e965-4558-4041-ba73-48de95529288
https://answers.microsoft.com/pt-br/msoffice/forum/msoffice_word-mso_win10-mso_365hp/como-colocar-aspas-em-varias-palavras-ao-mesmo/bd49e965-4558-4041-ba73-48de95529288


 
 

A UNIÃO 
 

 

  

Observemos a síntese grandiosa que a natureza nos oferta, sob a forma da 

sábia lição, que reporta-se às leis dos esforços em conjunto. 
 

No Cosmos Grandioso, onde cintilam milhões de corpos celestes, também faz 

sentir a sublimidade desta lei. Pois vemos que, no cortejo imenso dos astros, 

existe a harmonia em todas as trajetórias. 
 

Bastaria um só corpo celeste, por pequenino que fosse, não cooperar no 

conjunto, para que cataclismas de grandes proporções adviessem como 

resultado. As leis magnéticas de atração e repulsão precisam estar em perfeita 

conjunção de esforços, para haver o equilíbrio. 
 

Aqui na terra, também vemos a natureza sempre nos dar singelos exemplos. 

Uma pérola que tivesse hábitos solitários, não poderia formar sozinha o 

conjunto harmonioso de um colar custoso. 
 

Uma garoa de água, que teimasse em desprender sozinha da nuvem alentada, 

não poderia irrigar o solo árido pois sua capacidade de trabalho seria restrita. 
 

Um tijolo, por mais que tenha boa vontade, se teimar em estar sozinho sem a 

cooperação de outros tijolos seus irmãos, não poderá, nas mãos de hábil 

arquiteto, se transformar em acolhedora vivenda. 
 

Em tudo é preciso conjunto para mais fácil e eficiente se tornar a tarefa a ser 

empreendida. 
 

Copiemos a natureza com nossos atos, sendo unidos em nossos 

empreendimentos. Se assim fizermos, mais facilmente venceremos os 

obstáculos. 
 

E como cooperadores da Seara do Divino Mestre, porque não unirmos nossos 

esforços, para, em conjunto, edificarmos algo que seja útil para a Humanidade? 

 

 

Do Livro: Bênçãos de Amor  

Psicografia: Francisco Cândido Xavier – Pelo Espírito Meimei 

 

 

  


