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     Projeto Transformação Moral 

 

SEMANA DA RESPONSABILIDADE 

 

 

“Nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento.” 

 

                                                                                                     Chico Xavier  
 

AMIGOS 

     Na questão 780a do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, indagou 
aos Benfeitores Espirituais: - Como o avanço intelectual pode 
gerar o progresso moral? E a resposta foi: - Ao fazer 
compreender o bem e o mal; o homem, então, pode escolher. 
O desenvolvimento do livre arbítrio segue o da inteligência e 
aumenta a responsabilidade dos seus atos.  
     
     Quanto mais conhecimento adquirimos mais conscientes nos 
tornamos do que é certo e errado, nos deparando com a realidade 
de que nós somos os únicos responsáveis pelos nossos atos.  
     Ser responsável nos torna seres capazes de grandes 
transformações, individual e coletiva. 
     Cientes disso, que possamos fazer as escolhas mais acertadas, 
aquelas que tragam benefícios a nós e a todos que encontrarmos 
pelo nosso caminho. 
     Quando compreendermos e nos apossarmos disso, nada mais 
nos impedirá de trilhar a senda do bem.   
      

      
 

Texto do Evangelho para a semana: cap. XVIII – item 12 – Somente os 4 últimos 
parágrafos  

A quem muito foi dado muito será pedido 

 



 
CONSCIÊNCIA E RESPONSABILIDADE  

 
     A responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de 
consciência. [...]  
     [...] A responsabilidade, advinda da consciência, promove o ser ao 
estágio de lucidez, que o leva a aspirar pelas cumeadas(cume) da 
evolução que passa a buscar, com acendrado(depurado) devotamento.  
     A consciência da responsabilidade te conduzirá:  
--a nunca maldizeres o charco, e sim, a drená-lo. 
--a não cultivares problemas, antes, a solucioná-los. 
--a não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém, a te tornares 
ponte que facilite o trânsito. 
--a não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que, o primeiro somente 
precede ao último na ordem alfabética dos dicionários.  
--a não olhares para baixo, emocionalmente, onde repousam o pó e a 
lama, entretanto, a fitares o alto onde fulguram os astros. 
--a não desistires da luta, perdendo a batalha não travada, todavia, 
perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente, 
apontando a trilha da vitória. 
--a não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências, 
ao invés disso, brindar-lhe palavras de estímulo. 
--a não te perturbares ante as incompreensões, porém a te sentires vivo, 
e, portanto, vulnerável aos fenômenos do trânsito humano.  
--a nunca pretenderes a paz sem os requisitos para cultuá-la no íntimo, 
não obstante, a irradiares a alegria do bem, que fomenta a harmonia. 
     A responsabilidade não favorece a autopiedade nem a presunção, a 
debilidade moral, nem a violência, a volúpia dos desejos vis, nem os gozos 
entorpecedores.  
     É criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de 
elevação e de crescimento. [...] 
     [...] A responsabilidade é degrau de elevação da consciência, que 
plenifica o homem e a mulher em todas as situações. 
 
 
 

Do livro: Momentos de Consciência 
Pelo Espírito: Joanna de Ângelis 
Psicografia de: Divaldo Pereira Franco 
 

 

 


