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Projeto Transformação Moral  

 

 SEMANA DE ENTENDER O OUTRO 
 
 

“Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que 

esperas receber. O egoísmo é doença que envenena a alma"  

Joanna de Ângelis 

 

AMIGOS 
           

      Entender o outro vai muito além de se colocar no lugar dele, pois fazendo 
isso já formamos uma opinião e decidimos um desfecho.  
     Para nos colocarmos no lugar do outro devemos nos despir de todo 
orgulho, para entender o que lhe vai no coração e na alma sem nenhuma 
pretensão de julgamento. 
     Estamos preparados para isso? 
     Precisamos refletir a respeito e avaliar as nossas atitudes para com o 
outro que é nosso companheiro de jornada, buscando o mesmo que nós: 
Transformação e Evolução.  
     Entender o outro não é abraçar uma causa e sair discursando por ele ou 
pela sua dor, segundo o nosso ponto de vista. É seguir ao lado, 
demonstrando respeito pela sua vivência. 
     É se calar diante da voz que se levanta na narrativa, do choro angustiante 
que vem da alma ou do silêncio que diz tudo, sendo ouvidos de 
compreensão e ombro acolhedor. 
     Entender o outro é dar-lhe seu tempo e seus ouvidos para o desabafo 
que o sufoca e não palestrar histórias e mais histórias na tentativa do auxílio. 
     É estender as mãos, quando muitos lhes dão as costas 
     Entender o outro é orar por ele no lugar de convertê-lo. 
     É criar um ambiente de paz para uma boa convivência.        
     Entender o outro é compreendê-lo na sua totalidade e adquirir 
passaporte para que nos entendam. 
     É compreender o Amor e a Bondade de Deus para com a sua criação e 
ser grato por fazer parte dela.     
      
 
 

            Texto do Evangelho para a semana: Cap.: VII – Item: 13 – 

 Missão do Homem inteligente na Terra 

 



ANTE OS OUTROS 
 

      

     Senhor!... 

     Ensina-nos a compreender a importância dos outros. 

     Em verdade, recolhemos de alguns as dificuldades e os problemas, no 

entanto, de inúmeros outros obtemos as alegrias e as bênçãos que nos 

enobrecem a vida. 

     Entre alguns outros, surpreendemos os adversários gratuitos que, por 

vezes, buscam entravar-nos os passos; faze-nos entender, porém, que 

entre muitos outros, encontramos os amigos e os benfeitores, os 

companheiros de ideal e trabalho, os que colaboram conosco, em nossas 

realizações, e os que nos aliviam nas tribulações do caminho. De alguns, 

temos a censura, mas de outros, procedem os estímulos ao desempenho 

das tarefas que nos confiaste. 

     Alguns nos inclinam ao pessimismo, entretanto, outros muitos nos 

estendem cooperação e esperança, encorajamento e carinho. 

     Das mãos de alguns, recebemos obstáculos que nos alarmam por 

momentos, no entanto, de muitos outros recebemos consolo e incentivo, 

apreço e aprovação para muito tempo nas trilhas do cotidiano. 

     Quando a nuvem da provação nos alcance, induze-nos a buscar, com 

humildade, o socorro dos corações que nos fazem doadores da paz e da 

segurança de que todos necessitamos para viver, segundo os teus 

desígnios. 

     Senhor, haja o que houver da parte de alguns para que se nos 

enfraqueçam as energias na estrada do próprio aperfeiçoamento, auxilia-

nos a procurar o concurso dos outros com a aceitação de nossa pequenez, 

para que não nos faltem as oportunidades de serviço e aprimoramento, 

aprendizado e renovação, hoje e sempre. 

 

Assim seja. 

 
 

Do Livro: Deus Aguarda 

Pelo Espírito: Meimei 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier  
 

 

 

 


