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Objetivo – refletir sobre o significado 
do exercício da vontade para a 
realização de escolhas conscienciais 
para a efetivação de nosso plano 
existencial. 
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Meditando sobre o plano existencial: 
 Feche os olhos e entre em contato com você mesmo(a) em 

essência, buscando sentir-se um Espírito imortal, filho de Deus, 
aprendiz da Vida. Como você tem realizado o seu Plano 
existencial? Você sente que o tem realizado plenamente 
fazendo esforços para desenvolver as virtudes do seu 
propósito, cumprindo as Leis Divinas para efetivação do seu 
programa existencial? 
Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando 
qualquer mascaramento num processo de autoengano. Seja 
verdadeiro(a) com você, analisando-se com autenticidade. 
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 Iniciaremos as nossas reflexões sobre o exercício da vontade e 
as escolhas conscienciais para que haja a efetivação de 
nosso plano existencial com os capítulos 3 e 4 do livro Eu, 
Espírito imortal, do Espírito Honório, psicografia de Afro Stefanini 
II, Editora Espiritizar. 

A identidade e senso de justiça 
 “As irrevogáveis Leis do Criador estipulam que todas as ações, 

intenções e aspirações humanas produzam de acordo com a 
sublimidade ou inferioridade delas o quadro correspondente 
e de características próprias nos painéis do comportamento 
individual. 
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“Tudo na vasta expressão de vida psíquica está 
submetido à justiça da Lei de Causa e Efeito, que 
devolve a quem produziu a especificidade da 
energia na vida, o teor correspondente em 
forma de aspectos destituídos de luz na alma 
quando está sob a força vigente do ego ou as 
singulares conquistas da evolução moral quando 
regido pelo Self. 

[...] 
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“O tempo é esse agente útil e poderoso da evolução, 
constituindo uma dádiva, que produz a aquisição de 
experiências cada vez mais intensas e capazes de 
mobilizar nos painéis mentais a absorção dos valores de 
direitos e deveres conforme as necessidades espirituais e 
físicas se evidenciam. 

“A consolidação do dever para consigo mesmo 
“Os movimentos egoicos no comportamento humano 

traçaram na personalidade do Ser um conjunto de exímios 
argumentos falsos para a fuga do dever real no 
comportamento. 
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“Esses argumentos com a intenção aparente de 
favorecerem a própria criatura podem ser identificados 
com sabedoria se o indivíduo buscar na estrutura deles a 
seguinte questão: essa ideia é proveniente da vontade de 
Deus para a minha evolução enquanto Espírito imortal? 

“Quando a criatura humana apoia as suas reflexões na 
presença e vontade de Deus, a consciência busca 
acionar, por meio da Lei da Verdade, uma resposta ínsita 
na consciência, sempre determinando se os parâmetros e 
atos praticados são procedimentos a favor da Lei de 
Justiça ou não. 
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“As exposições desses argumentos podem parecer lógicos 
ou bem fundamentados ao expositor, porém para a 
consciência, independentemente daquilo que o indivíduo 
pense ludibriar, existe sempre a Verdade da vontade de 
Deus sobre aquela escolha e isso demonstra que a 
realidade das ideias humanas nunca sobrepõe o absoluto 
da Verdade divina. 

“A consolidação do dever para consigo mesmo começa 
na compreensão bem clara de que somos Espíritos em 
intensa conexão com as Leis Divinas, independentemente 
de estarmos conscientes ou não dessa realidade.  
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“Quanto mais nos dispusermos a diminuir as 
argumentações egoicas que incitam os vícios, e 
buscarmos as argumentações imortais que esclarecem 
qualquer situação sob o ponto de vista das Leis do 
Criador, estaremos nos fortalecendo no dever de evoluir. 

“Enquanto o aprendiz da Vida transita da humanidade 
para a angelitude, é fundamental considerar que muitas 
vezes o caminho se fará cada vez mais íntimo, ou seja, 
quanto mais o Ser imortal avança, mais a porta estreita da 
autoconsciência surge para que o indivíduo siga por ela e 
aprenda os benefícios e as venturas de seguir, conforme a 
sua própria consciência assim lhe sugere. 
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“Quanto mais se evolui, mais a consciência do dever para 
consigo mesmo fica evidente em seu comportamento. A 
vontade é fortificada e aclarada no cumprimento dos 
deveres que assume alta importância perante si mesmo e 
a vida como um todo. 

“A influência dos argumentos egoicos diminui à medida 
que a coragem em seguir em frente permanece, 
cumprindo a vontade de Deus, ainda que isso signifique 
dores no mundo físico. São atitudes que expressam a 
honra de permanecer com a Verdade e passar pelas 
consequências dessa decisão. 
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“Para que o Espírito consiga acionar tamanho 
autodomínio, autoconsciência e autonomia em si 
mesmo, é fundamental a energia sóbria da humildade, 
porque somente por meio dela a alma se toma de 
vigor e resiliência diante das turbulências das 
experiências-desafio. 

“A humildade é constituída por um somatório de 
sinceridade e autoamor juntamente com a 
capacidade de reconhecer os potenciais sublimes em 
relação às próprias limitações humanas. 
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“Quando o discípulo da Vida se exercita em humildar a si 
mesmo, a consciência que constantemente o impulsiona 
para a Lei da Verdade auxilia-o a perceber quais são as 
formulações equivocadas do ego e a razão do ego se 
apropriar dos argumentos falsos para o induzir nas 
escolhas indevidas. 

“A partir dessa clareza inequívoca do Self, o Ser passa a 
construir um significativo vigor moral para libertar-se dos 
vícios porque a sua argumentação falsa de antes já não 
faz nenhum sentido, a partir da lucidez que alcança 
diante da verdade que descobriu em si mesmo. 
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 “O início da vitória moral sobre o ponto obscuro no lado sombra 
da criatura fortalece o Ser imortal de habilidades espirituais para 
acionar cada vez mais a consciência, com ampliada facilidade, 
que se consolidará como principal fonte de consulta do Espírito 
diante tanto das mínimas quanto das máximas situações do 
cotidiano. 

 A Lei de Progresso e a capacidade espiritual de 
aperfeiçoamento moral 

 [...] “Na característica fundamental da habilidade que faz o 
Espírito progredir, está a sua faculdade de gerar 
aperfeiçoamento diante das experiências que o aprimoram no 
pensamento, sentimento e na vontade. 
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“As experiências por si mesmas são formas 
inimagináveis que a Providência Divina 
encontra para promover no sentimento o 
impulso profundo de aperfeiçoamento interior. 
Cada situação ou circunstância desafiadora 
somente acontece com o indivíduo em 
sistema de altíssima exatidão para com as 
necessidades evolutivas específicas de 
progresso nas quais sente em cada instante.  
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 “A vida é organizada de maneira a se movimentar sempre 
dentro da onisciência, onipresença e onipotência de 
Deus, que, por meio de Suas Leis perfeitas, rege os efeitos 
indeclináveis da existência de acordo com as causas 
geradas pelo livre-arbítrio de suas criaturas. Cada 
consequência redireciona as escolhas dos promotores 
dessas escolhas e promove a mudança das causas no 
âmago das decisões de cada consciência. É somente 
depois das consequências de suas más escolhas que 
podem os Espíritos compreender a exatidão de sua 
rebeldia e ignorância. 



 
23º ENCONTRO – O EXERCÍCIO DA VONTADE E AS ESCOLHAS 
CONSCIENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO EXISTENCIAL  
 
 
 
 
 
 
 

“Todo o propósito da Lei de Causa e Efeito é 
proporcionar a noção e a ciência da extensão das 
escolhas para que o Ser possa se responsabilizar cada 
vez mais por elas. 

 [...] 
“É a íntima relação da Lei de Causa e Efeito, 

experiências evolutivas e Lei do Progresso que facultam 
ao Espírito o desenvolvimento da sua capacidade de 
aperfeiçoamento, que absorve, a partir das 
experiências, uma poderosa habilidade de evoluir por 
vontade própria. 
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 [...] 
 “O discernimento é uma virtude-chave para a conquista dessa 

sublime condição evolutiva. A sua característica fundamental se 
mostra diante das situações emblemáticas e dilemáticas, que 
conduzem a inteligência a refletir o sentido e o propósito da 
experiência na própria vida. 

 “Nenhuma experiência em si mesma tem o poder de 
desenvolver o discernimento na consciência, mas é por meio 
das reflexões, da organização funcional da inteligência por 
meio do mecanismo sistêmico do raciocínio, que se permite ter 
a habilidade emocional de saber como se conduzir diante de 
determinada experiência, seja ela agradável ou desagradável.” 
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 “O Espírito imortal é, em essência, plenamente saciado pelo 
amor de Deus, pelas Leis amorosas que conduz na consciência 
e pelo atributo de filho de Deus, convidando-o ao 
desenvolvimento holístico das virtudes. 

 “A sua realidade imortal está ininterruptamente emitindo uma 
solicitação para as Leis Divinas com o objetivo de produzir em si 
mesmo, Espírito, o mais profundo contato com a presença 
excelsa de Deus em forma de sentimentos elevados e 
consciência lúcida, pois a conquista espiritual mais relevante do 
Ser imortal é a plena ciência da Lei de Amor, Justiça e 
Caridade, que se faz por meio de um coração moralizado e de 
uma consciência autêntica, conhecedora de si mesma e das 
leis universais. 
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“O materialismo evoca todos os tipos de sensações 
nocivas que obscurecem a percepção da 
realidade, ou seja, cria uma falsa noção de prazer 
e satisfação com base na busca insaciável por 
atender aos desejos superficiais da personalidade. 

“Isso significa dizer que as impressões mais sensíveis 
da alma, capazes de captar as expressões mais 
elevadas, ficam anestesiadas de maneira direta 
quando o egoísmo toma as rédeas dos interesses 
nas escolhas realizadas pelo indivíduo. 
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 “Essa insensibilidade é consequência de um desvirtuamento do 
propósito existencial, que se inicia pelo menor esforço a fim de 
satisfazer os próprios interesses de maneira imediatista sem o 
contributo do trabalho interior. 

 “A Lei Universal do Trabalho convoca o Espírito imortal 
constantemente a realizar dentro de si todos os esforços morais. 
Com a compreensão acertada e diretiva das Leis Divinas na 
consciência, ele será capaz de diluir ao máximo a influência 
nociva das ilusões egoístas da sua personalidade, porque, a 
partir do interesse real na libertação do sofrimento, todos os 
esforços empreendidos serão valorizados a fim de que cada 
conquista em favor da paz interior seja um estímulo intenso de 
felicidade. 
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 “O processo de libertação das influências da matéria não se 
fará verdadeiro se o indivíduo permanecer negando os 
prejuízos que causou a si mesmo. A atitude de 
responsabilidade consciencial, diante dos atos 
equivocados, é uma postura incondicional para a tomada 
de uma nova conduta e diretrizes verdadeiras para um 
comportamento construtivo. 

 “Dentre as Leis Divinas que o arrependimento aciona na 
alma, a Lei de Responsabilidade significa um acordo 
essencial entre a criatura e o Criador, que, por meio do 
reconhecimento das faltas, visa à reparação integral do 
prejuízo causado. 
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“É fundamental que a criatura humana decida por 
reparar o que realizou indevidamente com plena 
consciência da responsabilidade que cabe a ela 
diante dessa nova decisão, pois somente dessa 
maneira estará apta a gerar uma causa amorosa 
dentro de si mesma, que, por sua vez, gerará um 
efeito feliz na vida. 

“Em cada nova experiência evolutiva, avançamos 
na ciência de nós mesmos, ainda que não 
estejamos conscientes dessa conquista na alma. 
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“O desenvolvimento da própria espiritualidade no 
comportamento desperta em cada expressão da 
evolução, concitando o Ser a considerar-se ditoso por 
viver acontecimentos que lhe testem a engrenagem 
moral e lhe provem a força de vontade. 

“Enquanto o indivíduo permanecer na vestidura 
carnal, os acontecimentos evolutivos que se 
sucederem nas horas serão verdadeiras convocações 
para a ascensão gloriosa dos sentimentos, pontuando 
os caminhos de crescimento na utilização feliz de suas 
escolhas.” 
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Avaliação reflexiva: Feche os olhos e entre em 
contato com você mesmo(a) em essência, 
buscando sentir o conteúdo estudado neste 
encontro:  

Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique 
à sua vida?  

O conteúdo estudado mudou a forma como você 
entende a oportunidade reencarnatória e os 
obstáculos a serem superados? Em caso positivo, 
que mudança foi essa? 
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Neste encontro refletimos sobre a vontade 
der realizar esforços para que o plano 
existencial seja cumprido integralmente. 
Como você tem feito esses esforços? 
Você tem feito esforços para superar as 
suas tendências inferiores e a preguiça 
moral, fazendo o bem no limite de suas 
forças?  
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