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Oração de São Francisco
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz

Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.

Onde houver discórdia, que eu leve a união.

Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade.

Onde houver desespero, que eu leve a esperança.

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe.

É perdoando que se é perdoado.

E é morrendo que se vive para a vida eterna

.



Não Julgueis …

Não julgueis, a fim de não 
serdes julgados; – porquanto 
sereis julgados conforme 
houverdes julgado os outros; 
empregar-se-á convosco a 
mesma medida de que vos 
tenhais servido para com os 
outros. (S. MATEUS, 7:1 e 2.)



A Trave e o Argueiro

Como é que vedes um argueiro no 
olho do vosso irmão, quando não 
vedes uma trave no vosso olho? –
Ou, como é que dizeis ao vosso 
irmão: Deixa-me tirar um argueiro 
do teu olho, vós que tendes no 
vosso uma trave? – Hipócritas, 
tirai primeiro a trave do vosso 
olho e depois, então, vede como 
podereis tirar o argueiro do olho 
do vosso irmão. (S. MATEUS, 7:3 a 
5.)



Aquele dentre vós que estiver sem pecado …

 JOÃO, 8:3 a 11

JOÃO, 8:3 a 11



Aquele dentre vós que estiver sem pecado …

Jesus 
Não Julgou,
Não Condenou,
Compreendeu

Essa sentença faz da indulgência um dever para 
nós outros, porque ninguém há que não 
necessite, para si próprio, de indulgência. (ESE 
Cap X 13)



Compreensão e Aceitação

Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? (LE Q.903)

 “Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com 
a caridade.”

 “Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo
poderá algumas vezes ser-lhe útil.”

A compreensão se revela na aceitação de cada um no plano em que se encontra e 
na certeza de que todos desejam sempre oferecer o melhor de si mesmos ao
semelhante. 



Compreensão e Evolução

Cada um estagia num determinado ponto evolutivo, pelo que não podemos
esperar entendimento ou atitudes equilibradas na mesma medida de todos os
que se aproximam de nós.
- Como pode o homem melhorar nesta vida? – “Conhece-te a ti mesmo” (LE 
Q.919)
- Como fazê-lo? (LE Q.919a)
 “Faça o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e seus

lucros”
 Pedir ajuda a Deus ou anjo da guarda para examinar as repostas e sustentação para as 

modificações.
 “Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a 

opinião dos vossos inimigos […]Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um 
espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo.”



Compreender a Calúnia?

 Se alguém nos calunia, compreendamos que é alguém que ainda não se 
compenetrou da importância de revelar apenas a verdade. 

 O ofensor pode ser alguém aflito por dores que desconhecemos; 
 O ingrato possivelmente está assoberbado de problemas próprios; 
 O criminoso ainda não conhece as alegrias do amor ao próximo; 
 O que rouba não desfruta da felicidade que temos ao abraçar o serviço 

honesto e edificante; 
 Quem atira pedras no irmão é alguém que não dispõe de coisa melhor para 

oferecer à vida.



A Exemplo do Cristo

 Espíritos ainda imperfeitos, sujeitos a inúmeros erros, devemos aprender a 
compreender o nosso semelhante para que sejamos compreendidos por ele.

 Zaqueu
 Madalena
 Nicodemos
 Pedro
 Tomé
 Judas



O Pensamento

 Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de 
nós, em regime de circuito natural, portanto, quando generosos e 
compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, 
criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom 
ânimo para nós mesmos”.

 À medida que vamos adquirindo a capacidade de compreender, vamos 
definindo nossa maturidade espiritual, colocando nos na condição ideal de 
praticar o “Amai vos uns aos outros”, uma vez que sem compreensão não 
poderá haver Amor.



Compreensão , Empatia e Paz Interior

 Compreendendo aqueles que nos cercam, portadores de virtudes e 
imperfeições como nós mesmos, progredimos em nosso esforço auto 
educativo, aumentando os laços de simpatia e adquirindo a paz interior por 
todos almejada.

 A pessoa mais compreensiva é menos conflitiva desnecessarimente. Fórmula:
 Maior a  compreensão, maior a cooperação
 Mais cooperação e menos conflitos desncessários, resulta na paz interior



Fraternidade

 No trato com o semelhante 
revelamos as nossas conquistas 
íntimas. Busquemos, portanto, em 
nossos atos revelar sempre a 
legítima fraternidade, fruto da 
compreensão e do de servir.

 A Paz no mundo, é o reflexo da paz 
interior



Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz
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