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     Projeto Transformação Moral 

SEMANA DA REFLEXÃO SOBRE A LEI DE JUSTIÇA, 

DE AMOR E DE CARIDADE 

 

“Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os 
homens.”                                                                                        

         Lucas, 2:14 

 

AMIGOS 
 
Nossa reflexão nesta primeira semana do Novo Ano é sobre a Lei de Justiça, 
de Amor e de Caridade ensinada por Jesus. Essa tríade virtude é o referencial 
que todos nós podemos utilizar como balizadoras das nossas ações na 
convivência com os nossos irmãos. 
 

A Lei de justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ela 
nos faz compreender que o homem para ser verdadeiramente justo não pode 
prescindir de praticar o amor e a caridade. 
 

A Lei de Amor nos traz o sentimento sublime que liga todos os seres, porque 
é de essência divina e todos nós, independente da nossa condição temos no 
fundo do coração essa centelha sagrada que nos permite perceber o próximo 
como irmãos e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. 
 

A Lei de caridade estabelece a ação de sermos benevolentes para com 
todos, indulgentes para com as imperfeições dos outros, e perdoar as 
ofensas, sempre. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com 
os nossos semelhantes. 
 

Amigos, um dos primeiros exercícios que devemos começar a praticar em 
2022, é o da lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, só 
assim estamos no caminho para nos tornarmos verdadeiros homens de bem. 

      
Texto do Evangelho para a semana: cap. XI – item 4 – Amar o próximo com a si 
mesmo   

 
 



 
RENOVAÇÃO CONSTANTE 

 
 

“Renovai-vos no espírito...” – Paulo (Efésios, 4:23.) 
 
 

Aperfeiçoar para o bem é impositivo da Lei. 
Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso 

para empreender a tua transformação. 
Acreditas-te doente, incapaz... 

Dizes-te inabilitado, semimorto... 
No entanto, agora, como há séculos de séculos, a Natureza em 

tudo é sublime renascimento. 
Renovam-se os dias. 

Renovam-se as estações. 
Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. 

Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços de 
evolução. 

Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a 
renovação há de ser incessante. 

Renova-se o ar que respiras. 
Renova-se o alimento de que te nutres. 

Renova-se a organização celular em que te apoias. 
Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. 

Deixa, assim, que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para 
refazer o melhor. 

Estuda, raciocina, observa e medita... 
Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas 
lutas e novos ensinamentos; entretanto, permanece convicto de 
que toda a lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais 

simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. 
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