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Tende entre vós os
mesmos sentimentos
de Cristo Jesus
(Fil 2,5)

O apóstolo Paulo, quanto estava na prisão por causa
da sua pregação, escreve uma carta à comunidade
cristã da cidade de Filipos. Encoraja-os a ir para a
frente e crescer, tanto individualmente, como em
comunidade e, para isso, recorda-lhes o modelo do
qual devem aprender o estilo de vida evangélico.

Passos para fazer crescer em nós os próprios sentimentos de Jesus.

Antes de mais, reconhecer em nós mesmos
a presença do SEU AMOR
e acreditar na força do seu perdão.

DEUS AMA-ME IMENSAMENTE
Todos os dias, passo 3 minutos, em silêncio, a escutá-l’O.

Olhemos para Ele, fazendo nosso o seu estilo de vida,
o qual NOS CONVIDA A SERMOS OS PRIMEIROS A AMAR.
Isso irá fazer-nos experimentar uma alegria muito especial.
UM AMOR QUE AMA POR PRIMEIRO

Acreditar que somos amados por Ele leva-nos a ABRIR O CORAÇÃO, A
MENTE E OS BRAÇOS a cada pessoa, fazendo-lhe sentir que também é
amada por Deus.

UM GESTO CONCRETO MEU

VEJO O POSITIVO EM TODOS

Uma outra maneira de termos os sentimentos de Jesus é DEIXARMO-NOS
ENRIQUECER PELO ASPETO POSITIVO DE QUEM ENCONTRAMOS, evitando
todo o tipo de julgamento. E mesmo se, por vezes, não é fácil ver esse
positivo, não nos desmoralizemos e não paremos de fazer essa ‘busca’.

O sentimento de Jesus que podemos tornar nosso é o amor gratuito: ele dá-nos A

CAPACIDADE DE NOS PORMOS À DISPOSIÇÃO DOS OUTROS, COM OS NOSSOS
PEQUENOS OU GRANDES TALENTOS, para podermos construir concretamente
relacionamentos positivos em todos os nossos ambientes de vida: na família, na escola,
com os amigos, no desorto...

UM AMOR CRIATIVO / DOU O MEU TALENTO

Este sentimento especial de Jesus crescerá cada vez mais em nós,
se soubermos também enfrentar as dificuldades, as incompreensões, com espírito de
acolhimento: SABEMOS QUE NEM SEMPRE É FÁCIL E SE, POR VEZES, ERRARMOS,
CAINDO REPETIDAMENTE EM ERROS, O SEGREDO É: RECOMEÇAR!
AS VEZES QUE RECOMECEI E PERDOEI:

