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     Projeto Transformação Moral 

SEMANA DO OTIMISMO 

 

“O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro 
fulvo de Luz.”                                                                  
                                                                                         Joanna de Ângelis  

 

AMIGOS 

 

Na vida as coisas, às vezes, andam muito devagar. 

Mas é importante não parar. 

Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso, e 
qualquer um pode fazer um pequeno progresso. 

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa 
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. 

Continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. 

Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato 
instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ativo. 

Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. 

Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!!! 
André Luiz diz: “O otimismo é manancial de forças para os seus dias de 
luta”. 

Tenhamos fé e confiança na justiça e no amor do Pai e em nossas 
potencialidades divinas; e avancemos sempre. 

Cultivemos o otimismo! 

 

Texto do Evangelho para a semana: Cap. VI– itens 03 e 04 – 
Consolador Prometido 

 

 



 

 
OTIMISMO   

 
 

Não percas o otimismo. 

O trabalho é uma benção. 

Age construindo. 

Quem serve aos outros, semeia paz e alegria para si mesmo. 

Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. 

Não creias em vitórias do Bem, sem árduos problemas a resolver. 

Convence-te de que a dor é sempre renovação para o Bem. 

Evita os assuntos infelizes. 

Fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. 

Aprende simplicidade, para que não te vergues ao peso de bagagens 

inúteis. 

Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e, 

atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza 

de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a 

bênção da vitória de marcará. 

Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência, uns 

dos outros. 

Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é 

positivamente nossa e exportemos alegria e esperança onde estivermos. 

 

Do livro: Caminho Iluminado 
De Emmanuel 
Psicografia de Chico Xavier 
 

 


