A EDUCAÇÃO ESPÍRITA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO DA VONTADE 
Tema 23

Em função dessas lições maravilhosas do Espiritismo, a educação espírita preocupa-se com a educação de nossa vontade. Assim, descobrimos a receita verdadeira para a criação de um destino próspero, alegre, sadio e feliz. A vontade bem educada, de acordo com os princípios espíritas: 1. Enobrece a personalidade; 2. Desponta as qualidades pessoais 3. Seleciona as boas companhias que nos influenciam para o bem; 4. Propicia a obtenção de sucesso nos empreendimentos; 5. Melhora as condições mentais, morais e espirituais que sustentam a harmonia íntima, a boa convivência e o bom relacionamento com todos. Portanto, investindo na educação da vontade, orientados pelo Espiritismo, revelamos: 1. A vontade de viver, mesmo enfrentando as provas e os momentos difíceis, necessários ao aprimoramento da alma; 2. A vontade de vencer os vícios, de corrigir as imperfeições morais e de eliminar as deficiências pessoais, para melhorar o estado da consciência e despontar qualidades melhores; 3. A vontade de fazer o bem e de ser útil ao próximo para praticar um estilo mais elevado de vida; 4. A vontade de trabalhar e de estudar sempre para acelerar o progresso; 5. A vontade de vencer na vida, sem temer as derrotas que servem de experiências; 6. A vontade de crescer em maturidade, tendo profundo respeito pelos semelhantes e tratando-os fraternalmente como irmãos, filhos de Deus em jornada evolutiva na escola terrena; 7. A vontade de criar um destino cada vez mais próspero, alegre, sadio e feliz, tanto na vida presente, quanto na vida futura. Esta é a educação da vontade propiciada pela educação espírita. Com ela atraímos ainda a ajuda dos bons Espíritos, como nos ensinou o querido e notável médium Chico Xavier: “Os Espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo e, ... vamos caminhando”.

