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João 5:17João 5:17

“Meu Pai trabalha até “Meu Pai trabalha até 
agora e eu também.” agora e eu também.” 



LE 677. LE 677. Por que provê a Natureza, por si Por que provê a Natureza, por si 
mesma, a todas as necessidades dos mesma, a todas as necessidades dos 

animais?animais?
“Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, “Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, 

trabalham os animais, mas o trabalho deles, de trabalham os animais, mas o trabalho deles, de 
acordo com a inteligência de que dispõem, se acordo com a inteligência de que dispõem, se 
limita a cuidarem de sua própria conservação. limita a cuidarem de sua própria conservação. 

Daí vem que do trabalho não lhe resulta Daí vem que do trabalho não lhe resulta 
progresso, ao passo que o do homem visa progresso, ao passo que o do homem visa 

duplo fim: a conservação do corpo e o duplo fim: a conservação do corpo e o 
desenvolvimento da faculdade de pensar, o desenvolvimento da faculdade de pensar, o 
que também é uma necessidade e o eleva que também é uma necessidade e o eleva 

acima de si mesmo...”   acima de si mesmo...”   



LE 674. LE 674. A necessidade do A necessidade do 
trabalho é lei da Natureza?trabalho é lei da Natureza?

“O trabalho é lei da Natureza, “O trabalho é lei da Natureza, 
por isso mesmo constitui uma por isso mesmo constitui uma 
necessidade, e a civilização necessidade, e a civilização 
obriga o homem a trabalhar obriga o homem a trabalhar 
mais, porque lhe aumenta as mais, porque lhe aumenta as 
necessidades e os gozos.”necessidades e os gozos.”



LE 675. Por trabalho só se devem LE 675. Por trabalho só se devem 
entender as ocupações materiais?entender as ocupações materiais?

“Não; o Espírito trabalha, “Não; o Espírito trabalha, 
assim como o corpo. Toda assim como o corpo. Toda 
ocupação útil é trabalho.” ocupação útil é trabalho.” 



LE 676. LE 676. Por que o trabalho se Por que o trabalho se 
impõe ao homem?impõe ao homem?

“Por ser uma “Por ser uma consequênciaconsequência de sua de sua 
natureza corpórea. É expiação e, ao natureza corpórea. É expiação e, ao 
mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento 
da sua inteligência. Sem o trabalho, o da sua inteligência. Sem o trabalho, o 
homem permaneceria sempre na homem permaneceria sempre na 
infância, quanto à inteligência. Por isso é infância, quanto à inteligência. Por isso é 
que seu alimento, sua segurança e seu que seu alimento, sua segurança e seu 
bembem--estar dependem de sua atividade... estar dependem de sua atividade... 



Impositivo do TrabalhoImpositivo do Trabalho

TrabalhoTrabalho--expiação;expiação;
TrabalhoTrabalho--provação;provação;
TrabalhoTrabalho--missão.missão.



LE 683. Qual o limite do trabalho?LE 683. Qual o limite do trabalho?

“O das forças. Em suma, “O das forças. Em suma, 
a esse respeito Deus a esse respeito Deus 

deixa inteiramente livre o deixa inteiramente livre o 
homem.”homem.”



“Os mecanismos da evolução “Os mecanismos da evolução 
utilizamutilizam--se do trabalho como se do trabalho como 
meio de disciplinar a vontade, meio de disciplinar a vontade, 

domar os instintos, desenvolver domar os instintos, desenvolver 
a razão e sublimar os a razão e sublimar os 

sentimentos.” sentimentos.” 
Sendas Luminosas, Cap. 10, p. 67, Joanna/DPF.Sendas Luminosas, Cap. 10, p. 67, Joanna/DPF.



A Benção do Trabalho A Benção do Trabalho –– Cap. 7Cap. 7
Leis Morais da Vida Leis Morais da Vida –– Joanna/DPFJoanna/DPF

““Sob pretexto algum te permitas a Sob pretexto algum te permitas a 
hora vaziahora vazia..
OO momento perigoso para o cristão momento perigoso para o cristão 
decidido é o do ócio, não o do decidido é o do ócio, não o do 
sofrimento nem o da luta áspera.sofrimento nem o da luta áspera.
Na ociosidade surge e cresce o Na ociosidade surge e cresce o 
mal. Na dor e na tarefa fulguram a mal. Na dor e na tarefa fulguram a 
luz da oração e a chama da fé.”luz da oração e a chama da fé.”



“Maledicências e intrigas, “Maledicências e intrigas, 
vaidade e presunção, calúnias e vaidade e presunção, calúnias e 
boatos, despeito e descrédito, boatos, despeito e descrédito, 

inquietações e medo, inquietações e medo, 
pensamentos deprimentes e pensamentos deprimentes e 

tentações nascem e se tentações nascem e se 
alimentam durante a alimentam durante a hora hora 

vaziavazia.” .” 



LE 681. LE 681. A lei da Natureza impõe aos filhos a A lei da Natureza impõe aos filhos a 
obrigação de trabalharem para seus pais?obrigação de trabalharem para seus pais?

“Certamente, do mesmo modo que os “Certamente, do mesmo modo que os 
pais têm que trabalhar para seus filhos. pais têm que trabalhar para seus filhos. 
Foi por isso Deus fez do amor filial e do Foi por isso Deus fez do amor filial e do 
amor paterno um sentimento natural. Foi amor paterno um sentimento natural. Foi 
para que, por essa afeição recíproca, os para que, por essa afeição recíproca, os 
membros de uma família se sentissem membros de uma família se sentissem 
impelidos a ajudaremimpelidos a ajudarem--se mutuamente, o se mutuamente, o 
que, aliás, com muita freqüência se que, aliás, com muita freqüência se 
esquece na vossa sociedade atual.”   esquece na vossa sociedade atual.”   



LE 685. Tem o homem o direito de LE 685. Tem o homem o direito de 
repousar na velhice?repousar na velhice?

“Sim, que a nada é obrigado, “Sim, que a nada é obrigado, 
senão de acordo com suas senão de acordo com suas 

forças.”forças.”



a) a) –– Mas que a de fazer o velho que Mas que a de fazer o velho que 
precisa trabalhar para viver e não pode?precisa trabalhar para viver e não pode?

“O forte deve trabalhar para o “O forte deve trabalhar para o 
fraco. Não tendo este família, fraco. Não tendo este família, 

a sociedade deve fazer as a sociedade deve fazer as 
vezes desta. É a lei de vezes desta. É a lei de 

caridade.”caridade.”



LE 678. Em mundos mais aperfeiçoados, os LE 678. Em mundos mais aperfeiçoados, os 
homens se acham submetidos à mesma homens se acham submetidos à mesma 

necessidade de trabalhar?necessidade de trabalhar?

“A natureza do trabalho está em “A natureza do trabalho está em 
relação com a natureza das relação com a natureza das 

necessidades. Quanto menos necessidades. Quanto menos 
materiais são estas, menos material é materiais são estas, menos material é 

o trabalho. Mas, não deduzais daí o trabalho. Mas, não deduzais daí 
que o homem se conserve inativo e que o homem se conserve inativo e 

inútil. A ociosidade seria um suplício, inútil. A ociosidade seria um suplício, 
em vez de ser um benefício.”em vez de ser um benefício.”



“O trabalho é, ao lado da “O trabalho é, ao lado da 
oração, o mais eficiente oração, o mais eficiente 
antídoto contra o mal, antídoto contra o mal, 

porquanto conquista valores porquanto conquista valores 
incalculáveis com que o Espírito incalculáveis com que o Espírito 

corrige as imperfeições e corrige as imperfeições e 
disciplina a vontade.”disciplina a vontade.”
Leis Morais da Vida Leis Morais da Vida –– Joanna/DPFJoanna/DPF



“Felizes são todos aqueles que “Felizes são todos aqueles que 
podem trabalhar e o fazem com podem trabalhar e o fazem com 

alegria, encontrando, no seu alegria, encontrando, no seu 
desempenho, prazer e desempenho, prazer e 

encorajamento para continuar a encorajamento para continuar a 
existência.”existência.”

Sendas Luminosas, p. 69, Joanna/DPFSendas Luminosas, p. 69, Joanna/DPF



Senhor, ensinaSenhor, ensina--nos...nos...
a orar sem esquecer o trabalho;a orar sem esquecer o trabalho;
aa ajudar sem olhar a quem;ajudar sem olhar a quem;
a servir sem perguntar até quando;a servir sem perguntar até quando;
a sofrer sem magoar seja quem for;a sofrer sem magoar seja quem for;
a progredir sem perder a simplicidade;a progredir sem perder a simplicidade;
a semear o bem sem pensar nos a semear o bem sem pensar nos 

resultados;resultados;
a desculpar sem condições;a desculpar sem condições;
a marchar para frente sem contar a marchar para frente sem contar 

osos obstáculos;obstáculos;



a ver sem malícia;a ver sem malícia;
a escutar sem corromper os a escutar sem corromper os 

assuntos;assuntos;
a falar sem ferir;a falar sem ferir;
a compreender o próximo sem a compreender o próximo sem 

exigirexigir entendimento;entendimento;
a respeitar os semelhantes sem a respeitar os semelhantes sem 

reclamarreclamar consideração;consideração;
a dar o melhor de nós, além da a dar o melhor de nós, além da 

execução do próprio dever, sem execução do próprio dever, sem 
cobrar taxas de reconhecimento.cobrar taxas de reconhecimento.



Senhor, fortalece em nós a Senhor, fortalece em nós a 
paciência para com as dificuldades dos paciência para com as dificuldades dos 
outros, assim como precisamos da outros, assim como precisamos da 
paciência dos outros para compaciência dos outros para com as as 
nossas dificuldades.nossas dificuldades.

AjudaAjuda--nos, sobretudo, a nos, sobretudo, a 
reconhecer que a nossa felicidade mais reconhecer que a nossa felicidade mais 
alta será, invariavelmente,alta será, invariavelmente, aquela de aquela de 
cumpricumpri--Te os desígnios onde e Te os desígnios onde e 
comocomo queiras, hoje, agora e sempre.queiras, hoje, agora e sempre.

EMMANUEL ( Francisco Cândido Xavier)EMMANUEL ( Francisco Cândido Xavier)


