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Projeto Transformação Moral 
 

SEMANA DA ATITUDE PROVEDORA 
 

“É bom que estejamos atentos para a realidade de que se algo nos incomoda 

ou nos chama a atenção, (...) é porque, de certa forma, aquela ocorrência 

desperta-nos para atitudes que ainda precisamos adotar diante da vida.” 

  In Livro Anotações Espíritas por Espíritos Diversos – Psicografia de 

Divaldo Pereira Franco – Organização Geraldo Campetti Sobrinho 

 
AMIGOS 

 

 Prover é o mesmo que fornecer, abastecer, encarregado de prover 
alguma coisa. Abaixo vamos ler um texto do livro Atitudes, de Sônia Café que 
diz o seguinte: 

“A Mãe-Terra dá de si a todas as criaturas que vivem no seu espaço 
sem pedir nada em troca. Quando utilizamos os seus recursos corretamente, 
estamos recebendo tudo o que necessitamos. A atitude provedora nos coloca 
na posição de perceber onde estão os recursos disponíveis e como distribuí-
los e usá-los de modo adequado para que todos deles participem. A ação 
provedora busca e descobre as formas de nutrir o que quer que esteja 
pedindo a nossa atenção com recursos materiais, afetivos ou mentais e 
providencia o que for necessário para que algo aconteça efetivamente”. 

Evite o consumo excessivo. O que é supérfluo em nossas vidas se 
transforma em carência mais tarde. 

Tudo reflete e atrai. Se valorizássemos mais o simples, se entrássemos 
em sintonia com nossa Essência Interior com mais constância, se 
medíssemos mais nossas atitudes, palavras, pensamentos e os sentimentos, 
conviveríamos e distribuiríamos uma energia de melhor qualidade. 

Pode não parecer, mas as atitudes, ainda que pequenas, podem fazer 
grande diferença em nossa vida. 

Que tal tomarmos atitudes provedoras a partir de agora? 
 
 

Texto do Evangelho para a semana: Cap. XXV – item 8 

 



ATITUDES ESSENCIAIS 
 

“Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.” – 
Jesus. (LUCAS, 15:27) 

 

 Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula 
para o ingresso ao Sublime Discipulado. 
 “Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu 
discípulo” – afirma-nos o Mestre. 
 Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o Eterno Benfeitor se nos 
propomos desfrutar-lhe a intimidade – tomar a cruz redentora de nossos 
deveres e seguir-lhe os passos. 
 Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias 
obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo; e muitos pretendem perlustrar 
(observar) o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que 
lhes cabem. 
 Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia, andam agressivos e 
desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. 
 Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a 
responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na 
leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-
as com arrazoado enternecedor. 
 Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento (condição de quem dá 
pouco valor) das horas. 
 Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons 
da vida. 
 Não nos esqueçamos, assim de que é preciso abraçar a cruz das provas 
indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, 
marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de 
trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o 
Divino Mestre. 
 Não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. 

Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver 
cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. 

 

Do Livro: Palavras de Vida Eterna 

Pelo Espírito de Emmanuel 

Psicografia de Francisco Cândido Xavier 


