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“Nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que 
repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O 
grande erro das criaturas humanas foi entronizar* 
apenas a inteligência, olvidando** os valores legítimos 
do coração...”

O Consolador- questão 120
 Emmanuel/Chico Xavier

O grande compromisso

*Fazer reinar

**Esquecendo



“Cabe-nos agora reali-zar 
uma ação mais efe-tiva no 
campo da moral, para que o 
ser humano avance com 
equilíbrio na direção da sua 
felicidade.”

Educação dos sentimentos
Jason de Camargo



“Enquanto não se resolva por travar essa batalha sem 
quartel nem assistentes, conquistará o Cosmo e perder-
se-á a si mesmo no báratro* das aflições que acumula 
pela negligência e descontrole do instinto...”

O grande compromisso

Sendas Luminosas 
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco

*Abismo



"Não esqueçais que o fim 
essencial, exclusi-vo, do 
Espiritismo é a vossa 
melhora...” 

O livro dos médiuns- cap. 26 
Allan Kardec



“Somente quando o ser humano desperta real-mente 
para a consciência de si mesmo, das 
responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem 
início o processo de descobrimento da ver-dade e do 
dever...” 

Transição planetária- Dr. Sílvio
 Manoel Philomeno de Miranda/ Divaldo Franco

Autoconsciência

O grande compromisso



autoconsciênciaEspíritos imortais; 

Criados por Deus; 

Partindo da simplicidade e da 
ignorância;

Aperfeiçoáveis; 

Dotados de livre-arbítrio;

Sujeitos à lei de causa e efeito; 

Reencarnados.

                 

Perfeição relativa



 “O reino 
dos Céus 

está 
dentro de 

vós.” 



Quero continuar repetindo os mesmos erros, 
cujas consequências já conheço, ou quero 

mudar? 



Eu sou o único responsável por todos os 
acontecimentos de minha vida e único capaz de 

realizar as mudanças necessárias a minha 
felicidade!



Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem 
de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do 
mal? 

“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: Conhece-te 
a ti mesmo.” 

OLivro dos Espíritos -questão 919
Allan Kardec

Autoconhecimento



...Qual o meio de consegui-
lo?

“Fazei o que eu fazia, 
quando vivi na Terra: ao fim 
do dia, interrogava a minha 
consciência  ...e per-guntava 
a mim mesmo:...”   

                       Santo Agostinho

OLivro dos Espíritos -questão 919-a
Allan Kardec



Faltei a algum dever? 

Alguém teve motivo para de mim se queixar? 

Com que objetivo  procedi em tal ou tal cir-
cunstância?

Fiz alguma coisa que, feita por outrem, eu cen-
suraria?

Tive alguma atitude que não ousaria confes-sar? 

…



Obstáculos 
e 

sugestões... 



Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, 
vencer as suas más inclinações?

“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito 
insignificantes. O que lhe falta é a vontade...”

OLivro dos Espíritos -questão 909
Allan Kardec

Falta de vontade



“...Quando o homem 
crê que não pode ven-
cer as suas paixões, é 
que seu Espírito se 
compraz nelas, em 
consequência da sua 
inferioridade.” 

OLivro dos Espíritos -questão 911
Allan Kardec



Aguardar os mecanismos 
da vida  que, no devido 
momento, convocam as 
criaturas a erradicar as 
misérias morais do seu 
mundo íntimo! 

Vontade



Sem autoamor não existirá transformação para 
melhor.

Falta de autoamor

Autoaceitação



Satisfação e alegria por eu 
ser quem sou; 

Reconhecer que já con-
quistei algumas virtudes; 

Tenho limites;

Tenho chances de cresci-
mento;

Autocarinho diante de 
meus esforços para ser 
melhor. 



“...O crente deve esforçar-se o mais possível, 
mas, de modo algum, deve nutrir a pretensão de 
atingir a superioridade espiritual completa, de uma 
só vez...” 

Pressa

O Consolador – questão 123
Emmanuel/ Chico Xavier

Prece



Pode o homem achar nos 
Espíritos eficaz assistência 
para triunfar de suas pai-
xões?

“Se o pedir a Deus e ao seu 
bom gênio, com sincerida-de, 
os bons Espíritos lhe vi-rão 
certamente em auxílio...” 

OLivro dos Espíritos -questão 91o
Allan Kardec



“Os seres humanos, no geral, seguem certas regras 
que tipificam suas maneiras de pensar e de agir. ...O 
conjunto de normas próprias é que dirigem seus atos 
e que impedem, muitas vezes, de assimilarem ideias 
novas”. 

Paradigmas

Educação dos sentimentos
 Jason de Camargo



“Se você não mudar a 
direção, terminará 

exatamente onde partiu.” 
(Antigo provérbio chinês)

Educação



“A educação é esse agente 
capaz de realizar as mu-
danças necessárias  e de 
possibilitar essa transfor-
mação... dos instintos para 
os sentimentos e das e-
xigências dos valores ma-
teriais para os espirituais”.

Educação dos sentimentos
 Jason de Camargo



Estudo sistematizado da Doutrina 
Espírita

Escola de novos sentimentos!



Perda do “foco”

“...Esquecendo-se  do seu 
GRANDE COMPROMISSO...”

"Mantenham-nos ocupados nas coisas não es-
senciais da vida, e inventem inumeráveis assuntos e 
situações que ocupem as suas mentes...”

Meditação e 
vigilância



 “Concentra-te por alguns minutos, em companhia 
do Cristo  ...Ele te lavará a mente eivada* de 
aflições... Basta que te cales e Sua voz falará no 
sublime silêncio.”                               Emmanuel

*Manchada



“...Em todas as circuns-
tâncias, guarde o cristão a 
prece e a vigilância: ...que é 
a prudência necessária, de 
modo a não trair os novos 
compromissos...”

O Consolador – questão 123
Emmanuel/ Chico Xavier



“Incontestavelmente, é o orgulho que induz o 
homem a  dissimular, para si mesmo, os seus 
defeitos...” 

Orgulho

O Evangelho segundo o Espiritismo-cap. 10
Allan Kardec

Humildade



“Vós me chamais Mestre e Senhor, e 
dizeis bem, porque eu o Sou”.



“Referes-te, com frequência, às incompreensões de 
outros corações  em relação ao que fazes, a tudo 
quanto produzes, experimentando inquietação...”

Críticas

Atitudes renovadas 
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco



“...Sorri e prossegue, 
fazendo sempre o me-
lhor, sem a preocupação 
de agradar a quem quer 
que seja...”

Atitudes renovadas 
Joanna de Ângelis/Divaldo Pereira Franco





“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um 
novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim.”          
Chico Xavier



Música: És filho de Deus

Jonas Demeneghi/Liamara Nascimento

Álbum: Na Busca da Essência



És filho de Deus, herdeiro do Criador
Renasceste para evoluir 
Crescendo em virtudes e amor.
Por mais erros que carregues
À depressão e ao desânimo não te entregues.
És filho de Deus, Ele conhece a tua dor
Plantou dentro do teu coração 
A semente viva do amor.
Busca a luz como a semente que germina
Busca a luz como a árvore que cresce
Busca a luz e verás que tudo se ilumina. 
És filho de Deus e possuis a centelha divina.



És filho de Deus

Herdeiro do Criador

Renasceste para evoluir 

Crescendo em virtudes e amor.



Por mais erros que carregues

À depressão e ao desânimo não te entregues.



És filho de Deus, 

Ele conhece a tua dor

Plantou dentro do teu coração 

A semente viva do amor.



Busca a luz como a semente que germina

Busca a luz como a árvore que cresce

Busca a luz e verás que tudo se ilumina. 



És filho de Deus e possuis a centelha divina!



“Sede perfeitos…”
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