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22ª semana – XXIII – de 30/05 a 05/06/2021.  

 

     Projeto Transformação Moral 

SEMANA DA REFLEXÃO SOBRE A LEI DO PROGRESSO 

 

“Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre, tal é a Lei.” 
Allan Kardec  

 

AMIGOS 

     Estudar as Leis Divinas requer tempo, dedicação, disciplina e nos oferece 
inúmeros benefícios, elas nos convidam a grandes reflexões e transformação 
individual e consequentemente coletiva. 
     Ao nos transformarmos, nossas atitudes serão outras e poderão influenciar no 
meio em que vivemos e convivemos. 
     Diante de tantas experiências e acontecimentos que abalam e escandalizam, 
mais uma vez o Espiritismo nos ampara e norteia. Nos livros da Codificação ao 
estudarmos as Leis Divinas nos deparamos com subsídios que fortalecem a nossa 
fé. 

     No Livro dos Espíritos, sobre a Lei do Progresso, encontramos perguntas e 

respostas que nos convidam a reflexões profundas sobre a nossa responsabilidade 

e conduta diante daquilo que podemos fazer.  

     Para Refletir sobre o tema da Semana citaremos em especial a questão 785. 

Qual é o maior obstáculo ao progresso? 

     — “O orgulho e o egoísmo; quero falar do progresso moral, uma vez que o 

progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dar ao 

egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às 

riquezas, que, por sua vez, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem seu 

Espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico e que do 

próprio mal pode sair o bem; mas essa situação não durará muito tempo, mudará 

à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres há 

uma felicidade infinitamente mais durável.” (Vide: “O Egoísmo”, cap. 12). 

      

Cientes disso façamos a nossa parte, honrando a oportunidade da reencarnação 
que nos foi dada... Sigamos Progredindo!  

 
Texto do Evangelho para a semana: cap. VII – item 13 –  

Missão do Homem Inteligente na Terra 

 



 
DIANTE DA LEI 

 
     O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios 
inferiores da natureza, chega à condição de 
humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe 
reclama. 
     À vista disso, é natural compreendas que o livre arbítrio estabelece 
determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si 
mesma a situação em que se coloca. 
     Possuis o que deste. 
     Granjearás o que vens dando. 
     Conheces o que aprendeste. 
     Saberás o que estudas. 
     Encontraste o que buscavas. 
     Acharás o que procuras. 
     Obtiveste o que pediste. 
     Alcançarás o que aspiras. 
     És hoje o que fizeste contigo ontem. 
     Serás amanhã o que fazes contigo hoje. 
     Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do 
aprimoramento e do progresso, mas com liberdade 
interior de escolher o próprio caminho. 
     Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas 
possibilidades de mentalizar e realizar. 
     O governo do Universo é a justiça que define, em toda parte, a 
responsabilidade de cada um. 
     A glória do Universo é a sabedoria, expressando luz nas 
consciências. 
     O sustento do Universo é o trabalho que situa cada inteligência no 
lugar que lhe compete. 
     A felicidade do Universo é o amor na forma do bem de todos. 
     O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as 
experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às 
leis de bondade e equilíbrio que O manifestam. Eis por que permanecer 
na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no 
mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. 
 
 
Do livro: Justiça Divina 
Pelo Espírito de: Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 


