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Projeto Transformação Moral 
 

 

SEMANA DO ESTUDO 
 
 

“Através do estudo, aprendemos a discernir o erro da verdade; a claridade da sombra, e a 

sinceridade da hipocrisia”. 

Martins Peralva (Estudando o Evangelho) 

 

 

AMIGOS 
 

Jesus nos disse: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” Jo 8:32. 

E do que a verdade pode nos libertar? - Da ignorância, da ilusão, da mentira.  

E como podemos conhecer a verdade? - Através da análise, do conhecimento, do 

estudo dos fatos. 

O estudo é o farol que nos ilumina para adquirirmos o conhecimento e o 

conhecimento é o que sustenta a razão. 

Em tempos de obscurantismo precisamos nos empenhar ainda mais no estudo, para 

não sermos enganados pelas aparências.  

Atualmente a informação circula rapidamente fazendo com que verdades e mentiras 

caminhem lado a lado e muitas vezes somente um estudo apurado e uma análise mais 

profunda dos fatos, pode nos dar condições adequadas para fazermos escolhas acertada. 

É através do estudo que adquirimos conhecimentos, cultura, e traçamos objetivos na 

vida.  

Kardec nos disse: “Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o 

segundo; é muito importante destacarmos que o esclarecimento pelo estudo, o crescimento 

intelectual pelo trabalho e a iluminação pela virtude santificante, são imperativos para o 

futuro estágio de todos nós.  

 

 Esta semana, estamos reiniciando os cursos da Casa, onde todos nós, através do 

estudo da Doutrina Espírita, recebemos informações e adquirimos conhecimentos, que nos 

permitirão aprimoramento e crescimento intelecto/moral.  

Que seja este, mais um proveitoso ano, dedicado ao Edificante Estudo da Doutrina 

Espírita. 

Sejamos todos bem vindos aos Cursos da Casa. 

 

 

Texto do Evangelho para a semana: Capítulo - XVII -Itens: 5 e 6 – “Parábola do 

Semeador” 
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CONVITE AO ESTUDO 

 

E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e à 

virtude à ciência...” (II Pedro – 1:5). 

 

 

Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em 

Deus, mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis 

para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. 

Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor; entretanto, alçavam fogueiras e 

postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu 

nome. 

Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando 

profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os 

homens; no entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis 

enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a Terra. 

Denotavam obediência a Deus, no exercício da própria generosidade, entretanto, 

compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretextos de submissão à 

Providência Divina. 

Nesse sentido porém, a palavra do apóstolo Pedro é notável oportunidade em todos 

os tempos. 

Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não converta em 

fanatismo, mas isso ainda não basta. 

É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. 

Todos necessitamos esperar no Infinito Amor, todavia, será justo aprender “como”; 

todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber “para quê”. 

Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porque, 

confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda 

discernir. 

 

 

 

Do livro: Palavras de Vida Eterna 

Pelo Espírito: Emmanuel 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

 
 


