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     Projeto Transformação Moral 
 

SEMANA DE RENOVAR VALORES 
 

“Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam 
abalados e renovados.” 

Emmanuel. 
 

AMIGOS 

 

 Esta semana a proposta é renovar os valores, principalmente neste 
momento grave de nossa vida terrestre, é imprescindível nos modificarmos 
interiormente. Esta mudança requer esforço, atenção e muita determinação, a 
renovação deve ser com os valores perenes, imortais, eternos, aqueles que “a 
traça não corrói e que os ladrões não roubam”, deixando de dar valor maior à 
vida material e priorizar a espiritual. 
 

Ao tomar consciência e valorizar a nossa realidade espiritual, atitudes, 
palavras, pensamentos e sentimentos devem ser direcionados com o intuito 
de nos levar à perfeição moral, pois não é este o objetivo da reencarnação 
como ensinam os Espíritos na questão 132 do livro dos Espíritos? 

 
Com a mesma intensidade que hoje buscamos renovar o mundo 

externo, procurando aquilo que nos ofereça mais conforto e segurança, 
busquemos também a renovação de valores espirituais, que com certeza nos 
trará recursos para uma caminhada evolutiva melhor. 

 
Renovar nossos valores é deixar de pensar em ter e se preocupar em 

ser, mostrando com atitudes a nossa renovação íntima, a transformação 
moral. Somente assim o passado delituoso estará morto, as situações de 
dúvida terão chegado ao fim, pois Jesus nos convida mais do que nunca, 
nestes momentos decisivos, ao trabalho árduo de exemplificação, fé e 
esperança. 

 
Texto do Evangelho para a semana: cap. XVII – item 4 – Os Bons Espíritas 

 

 



RENOVEMO-NOS DIA A DIA 
 

 

“Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.” – Paulo (Romanos, 12:2.) 

 
 

Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição 
exterior. 

 
Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e 

maiores considerações sociais podem ser simples agravo de 
responsabilidade. 

 
Renovemo-nos por dentro. 
 
É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a 

marcha nos custe suor e lágrimas. 
 
Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e 

de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. 
 
Dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que o 

Mundo Maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja 
acrescentada. 

 
Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não 

sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. 
 
Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos 

vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do 
serviço incessante. 

 
Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas 

não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na 
concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida, e, com ela, o 
conhecimento da “perfeita vontade de Deus”, a nosso respeito. 

 

Do livro: Fonte Viva 
Pelo Espírito de: Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier. 

 


