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Assim como somos gente, as pessoas que convivem conosco também são, e assim sendo, devem ser 

tratadas como pessoas humanas, que possuem suas dificuldades, mas que também possuem 

potencialidades. Podemos apoiá-las nas suas dificuldades, mas devemos explorar suas competências. 

Entre as várias características humanas está a rápida capacidade de se adaptar às situações vivenciadas, 

porém, enquanto resolvemos e facilitamos a vida para eles não permitimos que se ajustem às 

circunstâncias, dificultando a sua restauração como pessoa.

Partilha:

Ÿ Como posso apoiar o outro nas suas dificuldades, mas ao mesmo tempo explorar suas competências 

e qualidades, sem o tratá-lo como coitadinho?

Ÿ Como posso parar de resolver ou facilitar a vida do outro, consciente de que ele é capaz de se ajustar 

às intempéries e vencê-las?

Espiritualidade:

Ÿ Mensagem “Uma das melhores lições de vida” 

https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/reflexao-uma-das-melhores-licoes-de-vida.html

1ª SEMANA / Princípio com enfoque EU

Reconhecer e aceitar a ideia de que somos gente, coloca-nos diante de duas questões importantes, inerentes à 

nossa humanidade. Uma delas é aceitar que somos seres limitados, que não somos capazes de tudo, que não 

temos poder sobre a vida do outro. A outra é reconhecer que como gente possuímos qualidades e recursos que 

podemos explorar, visando nos melhorar a cada dia. Reconhecer-nos como gente significa que não somos 

máquinas, nem um objeto inanimado, que se desgasta ao longo do tempo. Pelo contrário, como gente estamos 

em constante transformação e podemos nos reconstruir a cada novo dia.

Partilha:

Ÿ Como me analiso em relação aos meus limites e às minhas capacidades? Tenho consciência de que a perfeição 

é algo inatingível para o ser humano, mas que posso melhorar a cada dia?

Ÿ Como pessoa humana vivemos em constante transformação. Tenho buscado meu crescimento diário ou 

estou paralisado e desgastado pelo tempo?

Espiritualidade:

Ÿ Mensagem “Aproveite o dia”

https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/aproveite-o-dia.html

2ª SEMANA / Princípio com enfoque EU e o OUTRO

2º PRINCÍPIO BÁSICO - HUMANIZADOR
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Encarte Especial - Fevereiro/2023



Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 272 - Parque Itália – Campinas/SP - CEP 13036-210
Telefones: (19) 2519-6555 / Whatsapp: (19) 2519-6555
amorexigente.org.br / revistae@amorexigente.org.br

Este encarte especial é parte integrante da REVISTAE,
publicação mensal da FEAE - Federação de Amor-Exigente.
Jornalista Responsável: Patrícia Medeiros (MTB 0066511/SP).
Projeto Gráfico: Biancheti Comunicação

revistae{
FEVEREIRO/2023

3ª SEMANA / Princípio com enfoque EU e a SOCIEDADE

Atravessamos uma pandemia que obrigou as pessoas a se retraírem. Até mesmo nossas reuniões precisaram ser 

realizadas virtualmente. Não havia outro caminho e essa medida foi necessária para a contenção do avanço da 

doença e preservação da vida. Com as reuniões on-line, muitos de nós ficamos acomodados e mesmo com o 

retorno dos encontros presenciais preferimos continuar acompanhando os encontros virtuais. Mas somos gente 

e gente precisa de gente, precisa de contato, de abraço. Podemos usufruir das tecnologias, mas sem os contatos 

reais, maquinificamos e perdemos um pouco da nossa humanidade.

Partilha:

Ÿ Tenho procurado o contato com outras pessoas ou estou limitado e acomodado na facilitação dos encontros 

virtuais. O que fazer para sair do isolamento e sentir o calor humano?

Ÿ Como me analiso diante da frieza das tecnologias: estou perdendo a essência humana, trocando a vida real 

pela virtual? Como preservar os contatos reais?

Espiritualidade:

Ÿ Mensagem “Não se apegue demais”

https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/nao-se-apegue-demais.html

“Manter sigilo em relação a conversas e segredos que lhe são confiados, insistindo, porém, 

na necessidade de se partilhar a situação com o grupo familiar. Sabendo que o sigilo só 

poderá ser quebrado com autorização expressa do interessado ou quando houver risco para 

si próprio ou para terceiros.”- SIGILO.

Não existe ética pela metade, por isso, não dá para manter sigilo em relação a alguns e quebrá-lo 

em relação a outros, justificando de que neles confiamos. Eu confio muito na minha esposa, 

mesmo assim, se ela não está no grupo, não será levado a ela aquilo que as pessoas 

compartilharam nas reuniões. Isso porque, assim como eu confio nela, ela também confia na mãe 

dela. A mãe dela confia na tia dela, etc. É confiando no outro que quebramos o sigilo e matamos a 

ética. Manter sigilo, na sua integralidade, é uma questão de responsabilidade e de respeito à 

dignidade da pessoa humana.

Partilha:

Ÿ Como manter o sigilo, não expondo pessoas ou partilhas, nem mesmo para as pessoas em 

quem mais confiamos?

Ÿ Como devo agir caso eu perceber que membros do grupo não estão respeitando esse 

princípio ético?

Espiritualidade:

Ÿ Mensagem “Busque o equilíbrio” 

(https://www.mundodasmensagens.com/mensagem/busque-o-equilibrio.html)

4ª SEMANA / Rever nossos PRINCÍPIOS ÉTICOS


