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Projeto Transformação Moral 

 
 
 
 

SEMANA DA REENCARNAÇÃO 
 

 
“A reencarnação é convite ao aproveitamento da oportunidade e 
do tempo...” 

Joanna de Ângelis 
 
 

AMIGOS 
 

 

Quantas existências já não tivemos? Por quantos mundos já 
não passamos? E assim vamos evoluindo, sempre acompanhados 
das nossas necessidades, com as pessoas certas, na família certa, 
no lugar certo, para ajustarmos nossos sentimentos, quebrando o 
gelo de nosso egoísmo e orgulho. 

A reencarnação é uma questão de justiça e amor, é uma lei 
da vida, nos coloca em posição de igualdade de direitos e deveres. 
Por esta razão não devemos reclamar e sim agradecer a todas as 
oportunidades que nos são oferecidas. Muitas vezes as provas são 
muito dolorosas, mas imprescindíveis para nosso crescimento 
espiritual. 

A reencarnação nos propicia o aperfeiçoamento da alma e 
nos leva à felicidade perene. 

Temos a liberdade de escolher qual caminho queremos 
percorrer, então que façamos boas opções, para trilharmos e 
colhermos as consequências felizes de nossas escolhas. 

 
 
 

Texto do Evangelho para a semana: Cap. XI – item 8 – Instruções 
dos Espíritos – A Lei de Amor 
 
 
 



Perante a Reencarnação 

Não perderás tempo, reclamando contra a vida. 
Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição 

do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. 
És um espírito eterno envergando temporária forma física, à 

maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, 
francamente deteriorável e passageiro. 

Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que 
foste nas existências passadas. 

Analisa os que te rodeiam, no círculo doméstico-social e 
identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios 
débitos ou traçar a própria senda de elevação. 

Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de 
que ponto deves partir em demanda à melhoria. 

Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o 
mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. 

Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar a 
frente, não para acomodar-se à retaguarda. 

Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar 
os valores do bem, cada vez mais. 

Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. 
Replantar dignamente a leira (sulco que se lança a semente) 

do destino que relegamos outrora ao relaxamento. 
Levantar aqueles que impelimos à queda. 
Amar os que aborrecemos. 
Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. 
Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente 

doar à vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de 
sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. 

 

Do livro: No Portal da Luz 
Pelo Espírito: Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 


