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Projeto Transformação Moral 
 

 
SEMANA DA DETERMINAÇÃO 

 
 

“Devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que 

combatemos uma infecção que nos agrida o organismo.” 
      Livro: O Evangelho de Chico Xavier 

 
 

AMIGOS 
Frâncico Rebouças no texto “Seguir adiante com determinação”, diz: 

“O Espiritismo deixa bem claro para todos nós que o burilamento moral e a prática do bem, 

constituem o roteiro seguro de nossa caminhada na construção do progresso moral e espiritual a 

caminho da felicidade e da paz da consciência tranquila em harmonia com as Leis Divinas.    

Alertam-nos para o cuidado que devemos tomar porque em toda extensão do caminho, 

existem os naturais desafios que precisam ser enfrentados e superados, com trabalho e 

determinação.”                          

                                                                                                     

E o nosso querido Bezerra de Menezes num texto maravilhoso nos diz: “Filhos, apesar dos 

percalços que enfrentais, inclusive no que se refere à conquista do pão de cada dia, prossegui 

caminhando com determinação. 

Compreendei o eco do passado distante nas lutas que vos alcançam no presente: o filho 

rebelde, o cônjuge difícil, a carência material, o assédio sistemático das trevas… 

Não descreiais do Amparo Divino, através dos amigos do Mais Alto, que não vos deixam 

a sós com as vossas provas. 

Não fosse pela intercessão daqueles que por vós se interessam do Além, é possível que vos 

precipitásseis em mais profundos abismos de dor. 

Inútil pretender qualquer colheita sem justa semeadura. 

Por outro lado, de que valeria lançar sobre a gleba inculta a semente promissora? 

Quantos anseiam por terem, e que nada fazem para possuírem? 

Adquiri mais ampla compreensão da vida e atinareis com a causa de todos os vossos 

padecimentos. 

Toda lágrima encerra uma lição e se constitui num estímulo ao progresso... 

...Caminhai, pois, com alegria, sem permitir que a descrença se vos insinue no espírito.” 

 

Sabemos que depende unicamente de cada um de nós permanecermos acomodados à 

sombra ou avançarmos, corajosamente, para a obtenção de mais luz. A Doutrina Espírita não nos 

exige santidade, por entender que ainda nos encontramos bem distantes desse estágio superior de 

moralidade, solicita, apenas, de cada um de nós “a transformação moral e os necessários esforços 

para vencermos as nossas más inclinações”. 

 

Texto do Evangelho para a semana: Capítulo V – item 4 – “Causas Atuais das Aflições 
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Determinação e fé 

 

Gratificante é partirmos na busca de nossos objetivos, dispostos a alcançá-los. 

Dificuldades sempre surgem, mas a alma corajosa e determinada tem fatores de 

sucesso a seu favor. 

Com persistência podemos transformar em conquistas as adversidades da vida bem 

como ir solucionando, a pouco e pouco, os problemas vários. 

Os momentos que parecem difíceis são oportunidades para mudarmos a direção do 

que não está bem em nossa rotina. 

Às vezes, a caminhada se faz em linha reta, sem exigir muito discernimento. 

Entretanto, de outras, surgem curvas pelo caminho que nos exigem providências. 

Fazer das curvas e contracurvas momentos de meditação e introspecção, de 

humildade e fé para superar as dificuldades é buscar nossa própria superação. 

Por mais difícil possam parecer os desafios que enfrentemos, a disposição em 

arriscar e a determinação em não desistir do objetivo nos caracterizarão como vencedores. 

A vontade é a grande mola impulsionadora de tudo o que desejamos realizar. A força 

de vontade é poderoso leme que nos poderá conduzir ao porto dos nossos sonhos. 

Tudo que nos exija determinação, esforço, persistência e suor; tudo que idealizamos 

e conseguimos tornar realidade, passa a ser ponto marcante em nossa evolução. 

A confiança nas próprias forças permite ao homem executar grandes feitos, 

promovendo o afastamento das montanhas das dificuldades. 

Essa confiança dá perseverança, a energia e os recursos fazem que se vençam os 

obstáculos, assim nas pequenas coisas, como nas grandes. 

Essa confiança confere uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, 

a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. 

A essa confiança podemos chamar de fé em si mesmo. Ela confere calma. Também 

a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na 

compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. 

Determinação e fé – ferramentas valiosas para nosso progresso. 
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