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     Projeto Transformação Moral 

 

SEMANA DA AUTENTICIDADE 

 

“Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles 
ensinarão e praticarão.” 

 
ESE Cap. XX item 4 

 

AMIGOS 

 

A jornada que todos os aprendizes do Evangelho de Jesus abraçam, onde 

se busca compreender, perdoar e amar, exige disciplina e perseverança, 

qual chama de vela que oscila a incandescência ao sabor de vento 

brando, porém, que nunca se apaga.  

A observação do Amigo Lionês de que “Reconhece-se o verdadeiro 
espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para 
domar suas inclinações más.” Revela que a trajetória é feita de desafios; 
da conquista do autoconhecimento; de lições e de aprendizados, porém, 
sem retrocesso. 
 

A recomendação “Espíritas em primeiro lugar amai-vos em segundo 

instrui-vos.” Aponta como devemos agir, nos dá o tom de como deve ser 

as nossas atitudes diante dos irmãos que comungam conosco a trajetória.  

O Amor é a porta de entrada, é o amparo, a compreensão, é o auxílio sem 

julgamento. A Instrução é o pilar do edifício erguido sobre a rocha da fé 

inabalável. Ambos, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido e 

vivido, exemplifica a autenticidade da máxima “Fora da Caridade não há 

salvação”. 

 

 
Texto do Evangelho para a semana: Cap. XVII– item 04 – Os bons 

espíritas. 

 

 



 

NO SERVIÇO CRISTÃO  
 

 

Aos companheiros de Espiritismo cristão cabem tarefas de enormes 

proporções, junto das almas. 

Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da 

dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a 

animosidade dos que vendem os dons divinos; porque procuram a 

sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam 

na pequena ciência; porque se preparam em face da vida eterna, 

desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, 

pelos que se satisfazem na fantasia transitória. 

Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá 

intensificar naqueles as noções da responsabilidade. 

Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos 

observadores simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a 

grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado 

para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre 

demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é 

igualmente muito grande para ser definida. 

A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, 

repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, 

nem procedas "como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas 

servindo de exemplo ao rebanho." 

 

Do livro: Vinha de Luz  
Pelo Espírito: Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 

 
 

 


