001 - “VIVER E CONVIVER”
“Viver e conviver...” é uma publicação da Igreja Apostólica que
tem por objetivo sensibilizar as pessoas para a melhoria da comunicação
e do relacionamento no lar, na família, na Igreja, na escola, no trabalho,
entre amigos e na sociedade em geral.
Prezado(a) leitor(a)! As pequenas atitudes no sentido de melhorar
a convivência possibilitam viver melhor e contribuem para que, a partir
de si mesmo, a compreensão, a solidariedade, a participação
desinteressada, o bom entrosamento e a boa vontade possam ser
manifestados entre pessoas dispostas a contribuir para que, apesar de
tantas mazelas, este mundo seja um lugar melhor para se viver.
Viver é um dom divino que Deus Pai e o Seu Divino Espírito
concederam à criatura humana, homem ou mulher, para que estes
estejam em harmonia com tudo o quanto, no início dos tempos, foi criado
para manifestar a infinita glória e sabedoria divinos. Assim sendo, é
natural que, enquanto possível, a vida seja mantida e preservada até
que Eles, Deus Pai e o Seu Divino Espírito, determinem que, cada um ao
seu tempo, chegue ao final da existência terrena.
Mesmo no tempo presente, após constantes alterações e
adaptações desencadeadas pela expansão da raça humana no mundo em
que vivemos, o empenho quanto a boa convivência entre as criaturas
prevalece e se sobrepõe como fator destinado a minimizar sofrimentos e
muito contribui para facilitar o relacionamento em quaisquer
circunstâncias.
O amor e o respeito em relação a si mesmo e à pessoa do próximo
são mandamentos divinos para aqueles que assim creem e estão
intrinsicamente ligados aos demais “valores universais” próprios à
condição do ser humano: justiça, verdade, honestidade, ética, ação
correta, paz e não-violência, os quais compõem as normas de
comportamento implícitas que são necessárias para viver em sociedade
de forma harmoniosa e pacífica. Contudo, são valores que transcendem
a formalidade, ou seja, não se tratam apenas de citações uma vez que,
no lidar cotidiano, a prática efetiva dos mesmos é sempre indispensável
para se viver e conviver melhor...
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Por menores e simples que sejam, as atitudes e ações que visam a
melhoria da comunicação e da convivência, acabam por fazer a chamada
“diferença” na vida das pessoas, inclusive porque são preventivas de
angústias, de sentimentos de inferioridade ou de culpa, entre tantos
outros.
Discorreremos em “Viver e conviver...” a respeito desses temas
que são inerentes aos Ensinos Doutrinários e de boa conduta que formam
o precioso legado de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, da
Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinados nos púlpitos desta
Igreja Apostólica e divulgados na “Hora Milagrosa” por radiofusão e
Internet.
Até breve, prezado(a) leitor(a)!

Página 2
Rua Baguari, 158 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP 03084-900 – Fone (11) 2941-7066 – (Copyright © desde 1954)
www.igrejaapostolica.org – www.horamilagrosa.org

