
                                     Testamento de Jesus

Luis Fernando:

Eu,Jesus de Nazaré vendo próxima a minha hora e estando na posse das minhas plenas 
faculdades para assinar este documento,desejo repartir os meus bens entre as pessoas 
que me são próximas.

Alexandre

(Um carneirinho)

Mas sendo entregue como CORDEIRO para a salvação da humanidade,creio ser 
conveniente repartir entre todos.
E assim deixo-lhes. Todas as minhas coisas que desde o meu nsacimento estiveram 
presentes na minha vida,e a marcaram de um modo significativo.

Uma estrela

Aos que estão desorientados e necessitam ver claro para continuar em frente,e a todo 
aquele que desejar ser guiado ou servir de guia.

Uma manjedoura

Aos que não tem nada,nem sequer um lugar para se abrigar ou um fogo onde acalentar-
se e poder falar com um amigo.

Um par de sandálias São as suas sandálias e daqueles que desejarem empreender um 
caminho em que estejam sempre dispostos a caminhar comigo.

Uma bacia

Onde lhes lavei os pés e para quem quiser servir,para quem desejar ser 
PEQUENO,diante dos homens,pois será grande aos olhos de MEU PAI.

Um prato

Onde vou partir o pão.E para os que vivem em fraternidade,e aos que estiverem 
dispostos a AMAR acima de tudo,e a todos.

Um cálice

Deixo-o para os que estiverem sedentos de um mundo melhor,e de uma sociedade mais 
justa.



Uma cruz

È para todo aquele que estiver disposto a carregá-lo.

Uma túnica

A todo aquele que estiver NU e com frio.

Também quero deixar como legado a humanidade inteira,as atitudes que guiaram a 
minha vida.

Uma bíblia

A minha palavra
E o ensinamento que me confiou o MEU PAI,a todo aquele que a ESCUTAR e a puser 
em prática.

A alegria

A  todos os que desejarem partilharem.

A humildade
É para quem estiver disposto a trabalhar pela expansão do REINO DOS CÉUS

O meu ombro

A todo aquele que necessite de um amigo em que possa reclinar a cabeça,ao abatido 
pelo cansaço do caminho para que possa descansar,ganhar forças e continuar a 
caminhada.

O meu perdão

Estendo a todos
E para os que dia após dia,pecado após pecado,queiram voltar ao Pai.
Naturalmente sinto especial predileção pelos mais carentes.
Tudo isso e ainda mais quero deixar-lhes mas,sobretudo,é a minha vida o que lhes 
ofereço.

SOU EU  mesmo que fico convosco para continuar a caminhar ao vosso 
lado,partilhando problemas,alegrias e gozos.

Pomba branca

Luis Fernando:

Sim,Eu sou a VIDA,mas vós podeis transmiti-la...

Nada mais.
Mantenham-se unidos e amem-se de verdade



EU VOS AMEI ATE O EXTREMO,E VOS LEVO NO MEU CORAÇÃO.

Um coração.

Fazer um cartaz com o nome JESUS TAMANNHO GRANDE PARA QUE TODOS 
VISUALIZEM. 

Veraíz:

Saibam amigos que nunca estivemos SOS,nos momentos difíceis e que em Cristo há 
Nova Vida e muito descanso....
Apreciem o amor de Jesus na tua vida e na de tua familia pela ação de dar a todos as 
bênçãos de Cristo.
Observe uma borboleta por mais que desejamos pega-la e ela fugirá,mas quando menos 
esperamos,ela estara ali ao nosso lado.
O amor pode te fazer feliz e aqui falamos do amor dos filhos,mas as vezes podem 
também nos ferir.
Ma o amor será especial apenas quando tivermos o objetivo de se dar a alguém é o seu 
filho nossos filhos.
E o amor é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que 
podemos ser.
E  quem é esse que nos transforma?
Primeiro é o namorado,depois o marido e mulher e o logo após o filho
Mas para que o filho seja feliz é preciso um casal feliz.
E aquele feito de dois bons perdoadores,um não culpa o outro de nada mas sim perdoa.
O amor te faz compreender o outro,te faz tentar sentir a diferença,te faz colocar-se no 
lugar do outro,e pensar o quanto foi bom ficarem juntos durante tanto tempo.

Euse:

Por que Isso?
Somente quando há amor entre o marido e a mulher,há amor do filho pra com estes.
E vc pai e mãe,Nos,devemos aproveitar todo instante para falar de amor,ter uma atitude 
de amor.
Vou perguntar:Pai,mãe
Vc abraçou seu filho hoje?
Filho:
Você abraçou seu pai e deu um beijo em sua mãe?
Quem disser que sim esta no caminho certo,no caminho que Deus quer.
Vamos fazer isso agora?
Pais abraçem seus filhos,filhos abraçem seus pais,um abraço forte,carinhoso,quente e 
fofo é isso.(PAUSA PARA QUE TODOS FAÇAM O GESTO).
Temos que demonstrar o nosso amor com atitudes,quantas pessoas deixam de amar 
deixam o amor morrer,sem mesmo antes de nascer,por medo,vergonha,timidez,quantos 
casais brigam na frente dos filhos e não se beijam na frente deles?
Quando não demonstramos carinho um pedaço de nós fica parado no tempo e não faz 
outro percurso,porque nenhum instante é igual ao outro,nem um segundo é semelhante



Ao outro.
Deixamos de amar quando a gente não aparece onde é esperado.
E aí meus amigos,quantas vezes o filho vai pra cama sozinho,sem uma boa noite,sem 
um beijo do seu pai e da sua mãe?
E quantos casais não vão para cama também brigados e se deitam um de costas para o 
outro?

Nicole:
A vida pede atitude em cada instante,e passa por cima de quem se cala,de quem 
aceita,de quem acredita,que esta irremediávelmente perdido.
A vida desacata quem não se aceita,humilha quem não se valoriza,ensina com amor os 
que amam sem medida,ensina com dor,os que fogem das lições.
Um pedaço de você quer tudo o outro quer se esconder.
Assim cabe a você pai e mãe,só a você dosar a ansiedade e apatia,ter um tempo de criar 
e outro pra executar,chegou o momento de executar,quando você mandar seu filho para 
os ENCONTROS,chegou a hora de falar e ouvir,ensinar e aprender,caminhar e 
correr,amar e ser amado,falar baixo e gritar.

Veraiz:

Só não vale agora cruzar os braços,só não vale agora esquecer.
Que nada é mais importante pra você que não seja seu filho,entregue-o a Deus,a 
Cristo,senão é o mundo quem o tirará de você.
O momento é agora e nós estamos aqui para ajudá-los,conte conosco,porque nós 
contamos com vocês.

NESSA HORA A GENTE TENTA FALAR JUNTO,UM AO LADO DO OUTRO 
ABRAÇADOS A SEGUINTE ORAÇÃO;

Oração:
Senhor Jesus,apresento-me perante Ti em ação De graças peço-te que perdoe os meus 
erros,peço-te que entres no meu coração e que sejas o Senhor Salvador.

Obrigado por escreveres o meu nome no livro da vida e obrigado pelo presente de vida 
eterna.

Abençoa a minha família,a minha casa,as minhas finanças os meus amigos e inimigos,e 
todos os necessitados,as catequistas,nossos padres ,nossos conhecidos,e todo o vosso 
povo.
Amém.

Adaptação de Veraiz do texto de Paulo Roberto Gaefeke
Um pedaço de você. 
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