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Sala Virtual de Estudos

Est udos dest inados à Ev angelizaç ão Inf ant o- J uv enil e M oc idades.
Trabalhando a Com preensão

Olá amigos da sala evangelize!!!:)
Nesta semana, c onversaremos sobre um outro sentimento muito importante em nossa c onduta: a c ompreensão.
F requent ement e f azemos e enc ont ramos queixas dos mais dif erent es assunt os da v ida, sem que, muit as v ezes,
lembremos de busc ar desenvolver essa virtude. Estou deixando uma mensagem de Emmanuel para nossa troc a:
COMPREENSÃO
Em m anuel

"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse c aridade, seria c omo o metal que soa ou
c omo o sino que tine_.- PAULO. (I Coríntios, 13:1.).

Parafraseando o Apóstolo Paulo, ser- nos- á líc ito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia- a- dia:
- se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do Plano Espiritual, a fim de c omunic ar- me c om
os irmãos da terra, e não tiver c ompreensão dosa meus
semelhant es, serei qual gongo que soa v azio ou qual
martelo que bate inutilmente;
- se c obrir- me de donsespirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, se não tiver c ompreensão das
nec essidades do próximo, nada sou;
- e se vier a distribuir todos os bens que ac aso possua, a benefíc io dos c ompanheiros em dific uldades maiores que
as nossas, ou entregar- me à fogueira em louvor de minhas próprias c onvic ç ões, e não demonstrar c ompreensão, em
auxílio dos que me c erc am, isso de nada me aproveitaria.
A c ompreensão é t olerant e, prest imosa, não sent e inv eja, não se prec ipit a e não se ensoberbec e em c oisa
alguma. Não se desv aira em ambiç ão, não se apaixona pelos int eresses próprios, não
se irrita, nem suspeita mal.
T udo suporta, c rê no bem, espera o melhor e sofre sem rec lamar. Não se regozija c om a injustiç a e, sim, proc ura
ser útil, em espírito e verdade.
De todos as virtudes, permanec em por maiores a fé, a esperanç a e a c aridade; e a c aridade, evidentemente, é a
maior de todo, ent ret ant o, urge observ ar que, se f ora da c aridade não há salv aç ão, sem c ompreensão a c aridade
falha sempre em seus propósitos, sem c ompletar- se para ninguém.

Franc isc o Cândido Xavier - Livro
Ceifa de Luz - Pelo Espírito Emmanuel
1) O que ent endemos por c ompreensão?

2) Qual a import ânc ia da c ompreensão em nossas v idas? Como ela pode nos ajudar perant e as dif ic uldades que
vivemos?
3) Como podemos t rabalhar est e t ema c om nossos ev angelizandos segundo a Dout rina Espírit a?
4) Out ras pergunt as, idéias, experiênc ias pessoais, sugest ões de t ext os ou c oment ários sobre o t ema podem ser
env iados a sala para enriquec er nossa c onv ersa.
Abraç os a todos c om c arinho!!
Equipe Evangelize - CVDEE
Equipe - Lu, Rosane, Karina e Ivair
--COMPREENSÃO

SEMPRE

Em m anuel

Para superar afliç ões e c onstrangimentos em qualquer c irc unstânc ia, é prec iso, antes de tudo, c ompreender as
pessoas e as sit uaç ões dif íc eis que apareç am, c apazes de inc linar- nos para a sombra da angúst ia
Alc anç ar o entendimento, no entanto, demanda o exerc íc io da fraternidade c onstante.
Quando a prov a surja à f rent e, asserena- t e e ref let e.
S e os empreit eiros da pert urbaç ão est iv essem c onsc ient izados, quant o às responsabilidades que assumem, f ugiriam
de qualquer induç ão ao desequilíbrio.
S e os perseguidores de qualquer proc edênc ia c onseguissem perc eber as dív idas a que se enredam, renunc iariam a
isso ou aquilo, em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominaç ão.
Quando o agressor lanç a a palav ra de injúria, se f osse prev iament e inf ormado sobre as c onseqüênc ias de
semelhante resoluç ão, dec erto se rec olheria ao silênc io.
Quando o delinqüent e se dispõe a desf erir o golpe dest ruidor sobre alguém, se pudesse prev er quant o lhe doerão os
resultados da aç ão infeliz, preferiria haver nasc ido sem os braç os que lhe c orrespondem à peric ulosidade e ao furor.
Em qualquer momento de c rise, pensa nos irmãos outros que te c erc am - tão filhos de Deus quanto nós mesmos - e
c oopera na paz de t odos.
Espec ialmente em auxílio daqueles que se faç am instrumentos de inquietaç ões e de lágrimas,ora sempre e ajusta,
quant o possív el, as oc orrênc ias que os f av oreç am para que não se lhes agrav e o peso da c ulpa.
Diant e de t odos os episódios c onst rangedores, silenc ia, onde não possas auxiliar.
E, perant e os problemas de julgament o, onde est ejas, usa a c ompreensão ant es de t udo, por presenç a da c aridade,
porque o entendimento te susc itará c ompaixão e c ompadec endo- te, ac ertarás.

Médium: Franc isc o Cândido Xavier - Livro: " Busc as e Ac harás" - EDIÇÃO IDEAL
--Rec lamar com preensãoe resultados de c riaturas e situaç ões, ainda inc apac itadas para no- los dar, c onstitui
exigênc ia mais c ruel que a solic itaç ão de rec ompensas imediatas.
Os que auxiliam alguém, interessados no rec onhec imento ou na c ompensaç ão, quase sempre permanec em de
olhos c errados para o c onc urso divino e invisível que de Mais Alto rec ebem. Exigem que outros lhes identifiquem a
posiç ão de benf eit ores, mas nunc a se rec ordam de que amigos sábios e desv elados lhes of erec em a melhor
c ooperaç ão de planos superiores, sem deles rec lamarem a mínima nota de gratidão pessoal.
André Luiz - Livro: Missionários da Luz - pag. 72

