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SEMANA1ª / Princípio com enfoque EU

PARTILHA:
Ÿ Quando ajudo fico esperando agradecimento?
Ÿ O que devo fazer para aliviar a sobrecarga?
Ÿ Tenho feito da cooperação um instrumento de união e valorização na minha vida?

SAIR DE SI

Cooperação é a união de pessoas em um trabalho para o bem de todos; gera prazer em servir; valoriza as pessoas, 
ajuda a crescer e as prepara para a vida, tornando-as indivíduos socialmente responsáveis, em que todos recipro-
camente se respeitam. Em tempos difíceis e diferentes, momentos de adaptação e de um ponto de inflexão em 
nossas vidas, perguntemo-nos como Anselm Grün, no seu livro Como lidar com o Mal, pág. 87: “Qual é a oportu-
nidade que se oferece a mim nesse caos que interrompeu minha vida tão tranquila?” Resposta: COOPERAR, pois a 
união faz a força e todo o esforço será bem-vindo. Cooperar requer disponibilidade e exige sintonia consigo, com 
a família, com a natureza e com o mundo. 

Acordamos e tudo mudou, abraços e beijos se tornaram armas, não visitar avós e pais virou um ato de amor. 
Precisamos cooperar com o distanciamento social, evitar aglomerações, ficar recolhidos em casa, isso é questão 
de responsabilidade social e de amor. Quem não soma, subtrai. Quando trabalhamos juntos, não há obstáculos 
que não sejam superados e nem sucesso que não seja alcançado. Estamos aprendendo juntos a valorizar a vida, 
sem prepotência, arrogância, vaidade, soberba e orgulho. Necessário sair do autocentrismo, olhar em volta, ter 
compaixão e piedade; e com humildade se submeter e conformar voluntariamente ao trabalho para o bem de 
todos. Todo cuidado é vital para servir no momento certo, com a atitude certa e com doação do necessário. 

Anselm Grün leva-nos a refletir sobre as tentações, e quando cedo a tentações como: usar a tendência arrogante 
de julgar as coisas sem conhecimentos aprofundados; ou usar o temor conformista para não fazer algo; ou usar a 
minha necessidade de ser “bonzinho” ou popular que me impede de dizer palavras e praticar atos não populares; 
ou usar a tendência vaidosa de me achar bom demais para fazer o necessário; ou usar a comodidade que impede 
a minha imaginação de ver além das obrigações rotineiras; estou na contramão da cooperação e não contribuo 
para o melhoramento de qualquer questão que esteja em pauta. Isso levará à estagnação e a não revolução de 
valores que o momento necessita para real mudança positiva. Contribuindo, desta forma, para que o mal se 
perpetue e impregne mais o caos.

A cooperação ajuda a superar tão valorosamente um dos caos mais sérios da história, isso devido a mais excelen-
te via – O AMOR. Entre inúmeros aprendizados que teremos com o caos, esperamos que o sentimento de comu-
nhão e compaixão se fortaleçam, que as pessoas percebam e aceitem que suas vidas são importantes tanto 
quanto a vida das outras pessoas, e que precisamos viver com amor e tornar a vida sustentável nesse planeta, 
enfim sair de si. A cooperação é como gotas de óleo que suavizam e liberam a nossa engrenagem espiritual, a 
ponto de sentirmos que o labor não é nosso, mas sim, do Espírito em nós, tal como escrito por Padre Haroldo 
Rahm; e ela requer bondade, paciência, delicadeza e humildade em servirmos.
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REFLEXÃO

Melhor do que nunca
Conta-se a história de um grupo de pescadores de salmão reunidos numa estalagem escocesa após um 
dia de pesca. Um deles contava um episódio aos amigos quando o movimento do seu braço empurrou 
um copo, deixando cacos no chão e uma mancha na parede branca. O homem desculpou-se e se 
ofereceu para pagar o prejuízo, mas não havia nada que ele pudesse fazer; a parede estava danificada. 
Sentado, perto dali, um outro homem falou: “Não se preocupe”. Levantou-se, tirou do bolso utensílios 
de pintura, e começou a esboçar algo. Devagar, foi surgindo a cabeça de um lindo cervo. Sir 
E.H.Landseer era o principal pintor de animais da Escócia (Extraído do livro Pão Diário, pág. 290).

PARTILHA:
Ÿ O que podemos fazer em família para aproveitar esse momento que estamos vivendo?   
Ÿ O que vou deixar de fazer sozinho e dividir com o outro?          

SEMANA2ª / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

SEMANA3ª / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

PARTILHA:
Ÿ Como envolvemos os membros da comunidade em ações cooperativas?
Ÿ Coopero com o grupo de apoio, em quê? 

“Promover a espiritualidade em seu grupo familiar respeitando cada um”- ESPIRITUALIDADE
A espiritualidade é a base da proposta do Amor-Exigente, requer respeito a todas as religiões, e deve ser 
também a base de toda família.
Ÿ Como você promove a espiritualidade no seu grupo familiar?
Ÿ Você aceita, sem preconceito, crenças diferentes da que você professa?

SEMANA4ª / Rever nossos princípios ÉTICOS:  


