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Maneiras de construir com Jesus

É muito fácil construir a obra de Deus com Jesus, basta ter vontade, não ter medo do desa-
fio, enfrentar as dificuldades e principalmente seguir com muito amor.

Grupos de pessoas católicas e de outras religiões fazem mutirão para servir alimento para as 
pessoas necessitadas, que dormem na rua ou que tem alguma doença muito séria. Estas pessoas, 
mesmo de outras religiões estão construindo com Jesus.

Ser caridoso e respeitador leva a uma ação importante para aquele ou aquela que necessita. 
É o caso dos médicos que se vestem de palhaços para alegrar crianças com câncer, Aids, com ne-
cessidades especiais etc. São muitas as possibilidades para qualquer tipo de ação.

Agora, não há como fi-
car parado, há muitas pesso-
as que necessitam de sua 
ajuda. Ah, você não sabe 
como, criando um blog ou 
site, canal do Youtube, entre 
outras possibilidades, pois 
poderá estar atendendo outro 
tipo de necessidade, a infor-
mação, de ser ouvido, ampa-
rado psicologicamente, emo-
cionalmente, veja que não é 
impossível para um católico 
agir em favor de um irmão.

Os maiores necessitados 
estão ao nosso lado, na rua, 
e até em casa. Repetindo, é 
preciso saber ouvir, orientar e 
mostrar o caminho de Deus.

Jesus se entregou aos 
romanos por amor a nós, 
para nos salvar e para aten-
der ao desejo do Pai do Céu, 
Deus. Não é dando esmola 
que se está construindo com 
Jesus, por exemplo, aquelas 
moedas dadas na esquina.

A caridade é dar aten-
ção, muito mais do que bens 
materiais. Ajudar instituições 
de assistência social é uma 
maneira de estar ao lado de 
Jesus.
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Muitas pessoas ajudam a Santa Igreja Católica com dízimo, em festas da igreja, para as 
excursões a Santuários, entre outras ações, além de evangelizar, estão construindo com Jesus. Se 
você constrói com Jesus, também estará construindo com a Trindade Una. Para construir é preciso 
também fazer a sua parte, não deixando para outros aquilo que você deveria fazer. Como já foi 
dito, a ajuda financeira a uma igreja é evangelizar, pois dá condições de outros estarem próximos 
dos que estão perdidos, distanciados, são ateus ou mesmo contrários à Santa Igreja. Essa ajuda 
não corresponde a uma omissão, mas sim a sua participação. Muitos que fazem doações não 
podem evangelizar em horário variado, pois trabalham, estão acamados, internados, entre outras 
opções, mas sua contribuição auxiliará aos religiosos ou mesmo leigos a se aproximarem dos que 
necessitam. Essa contribuição atende aos propósitos de Jesus, atender os doentes e não os sãos.

É importante fazer uma análise pessoal quanto a estas contribuições, pois a ajuda financeira 
é importantíssima, principalmente quando seu tempo é pequeno. Hoje em dia a correria é muito 
grande, as pessoas perdem mais tempo no transporte público do que ficar com a família. Isso 
ocorre principalmente nas grandes cidades e capitais, duas horas por dia é pouco.

Acreditar em Jesus é estar a seu lado construindo um mundo melhor, mais caridoso e 
preocupado com seus semelhantes.

Todo irmão ou irmã, pobre ou rico, em muitos momentos necessitam de amparo e essa ação 
evitará atitude intempestivas, como suicídio, aborto, eutanásia, homicídio etc.

Ajudar a Jesus construir esse mundo é estar ao lado dos viciados, pessoas doentes, que 
consomem todo tipo de droga, como o álcool e outras.

Jesus que na sua construção tijolos fortes, resistentes, estáveis e assentados firmemente na 
sua construção. a argamassa somos nós que podemos amparar aos tijolos. Cada tijolo é uma alma 
socorrida, portanto encaminhada para a salvação.

Não é Deus nosso Pai? Esse Deus é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Esse 
Deus não é formado por três Pessoas? Essas perguntas já foram respondidas, porque quando você 
está construindo com Jesus, está construindo com Deus na Santíssima Trindade.

Seja corajoso, contribua para essa construção!
Fique com a Santíssima Trindade e a Família Sagrada! Amém!
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