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Maneiras de construir com Jesus
Construir com Jesus é
visitar a Casa de Deus, nela
orar, dialogar com a Santíssima Trindade, diretamente
ou pela intercessão de São
José, Pai adotivo de Jesus, da
Santa Maria, Mãe de Jesus,
de um dos Santos ou Santas,
dos Santos Anjos, de suas diversas ordens, Assistir às
Missas, pelo menos uma vez
por semana, confessar-se,
comungar, contribuir para a
manutenção física da igreja,
entre outras ações.
A participação em ações da sua paróquia
e da Igreja em favor dos menos favorecidos,
dos enfermos, doentes, desvalidos, abandonados, agredidos, entre outros.
As igrejas são a morada de Deus, dos
Santos e Santas, Beatos e Beatas, independente da denominação, mesmo quando é dedicada à Mãe de Deus e seu esposo, Maria e
José. No interior da igreja deve haver respeito, não ficar conversando em voz alta, em celular, por sinal, este deve ser desligado para
não incomodar o fiel que está rezando, meditando ou simplesmente descansando. A Casa
de Deus é a nossa casa, por essa razão deve
ser mantida limpa para bem receber as visitas, os fiéis ou não, até animais são bem recebidos em muitas igrejas, estes também são
criação de Deus.
Não pichar a sua fachada ou seu interior,
respeitar os sacramentais e sinais, nunca
brincar ou destruir a Hóstia Consagrada, seguir as orientações, acender vela onde é indicado e não em qualquer, colocar oferta, principalmente em dinheiro no local indicado. Isso
é construir com Jesus. Amém!
Todos os direitos reservados! É proibido imprimir, copiar, distribuir (mesmo a tulo de gratuidade),
encartar, reproduzir (por qualquer meio mecânico, eletrônico, ﬁlme, digital e vídeo), sem a devida
autorização fornecida por escrito pelo proprietário do Portal VivaJesusBr.com. Todas as imagens (desenhos,
pinturas, ilustrações, fotograﬁas, vídeos etc.) foram produzidas por Vivaldo Armelin Júnior que é o detentor
dos direitos autorais.
www.vivajesusbr.com
São Paulo - SP - Brasil
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Construir com Jesus é levar sua Palavra não apenas por palavras, mas gestos e ações, ações
humanitárias, caridosas, de apoio, amparo… Jesus fez isso por nós, agora é nossa vez, nossa
oportunidade.
O mundo em nossos dias é extremamente materialista, o ser humano está destruindo a
família, não há respeito entre as pessoas de uma mesma família, os vícios estão destruindo o
amor familiar, os sonhos e até o futuro da humanidade.
A família é a base para a sobrevivência do ser humano, o problema é que os gananciosos
fazem de tudo para destruí-la, só assim eles dominarão.
É o dinheiro e o poder, o individualismo, a falta de humanidade, não apenas com os seres
humanos, mas com toda criação. São pessoas que só desejam dominar, destruir e ter poder. Deus
não nos fez para destruir, mas para construir, não é o que acontece com aqueles que só desejam
o poder e bens materiais.
Aqueles e aquelas que destroem uma floresta não estão respeitando a Deus, ao sacrifício de
Jesus, à agonia de Nossa Senhora Santa Maria, aos cuidados de São José. A natureza não é uma
posse pessoal, é de todos, sejam daqueles que já passaram por este mundo, dos que hoje vivem
aqui e principalmente, daqueles e daquelas que virão. Quando se destrói a vida está se destruindo
o futuro da humanidade, não apenas dos vegetais e animais.
As pessoas precisam voltar a festejar as datas religiosas, não com presentes caros, mas com
oração, carinho, amizade, compaixão e principalmente com muito amor ao próximo. Nesse
contexto as pessoas precisam voltar a se amar, porque quem não se ama não ama a Deus ou a
criação, está fechado em um mundo materialista
Nas suas orações reflita e passe a agir, agir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
para que no futuro não se comentam tantos erros, não se tenha guerra, roubo, morte por
homicídio, drogados, ou seja, seres humanos perdidos e desencaminhados.
Fique com a Santíssima Trindade e a Família Sagrada! Amém!

