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

“Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, trabalham os 
animais, mas o trabalho deles, de acordo com a 
inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem de 
sua própria conservação. Daí vem que do trabalho 
não lhe resulta progresso, ao passo que o do homem 
visa duplo fim: a conservação do corpo e o 
desenvolvimento da faculdade de pensar, o que 
também é uma necessidade e o eleva acima de si 
mesmo...”   



Trabalho – lat. tripalium

Da idéia de “sofrer”, passou-se à 
de “esforçar-se”, “lutar”, e, 
enfim, “trabalhar”. 

Trabalhar – dedicar-se a uma 
atividade, desempenhar um 
ofício, fazer um trabalho.



João 5:17 

“Meu Pai trabalha até 
agora e eu também.” 



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

“O trabalho é lei da Natureza, por 
isso mesmo constitui uma 

necessidade, e a civilização obriga o 
homem a trabalhar mais, porque lhe 
aumenta as necessidades e os gozos.”



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

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

trabalho.” 



Impositivo do Trabalho

Trabalho-expiação;

Trabalho-provação;
Trabalho-missão.  



LE 683. Qual o limite do trabalho?

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

inteiramente livre o homem.”



“Os mecanismos da evolução 
utilizam-se do trabalho como meio de 

disciplinar a vontade, domar os 
instintos, desenvolver a razão e 

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



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

“Sob pretexto algum te permitas a hora vazia.

O momento perigoso para o cristão decidido é o do 
ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera.

Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na 
tarefa fulguram a luz da oração e a chama da 
fé.”



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

despeito e descrédito, inquietações e 
medo, pensamentos deprimentes e 
tentações nascem e se alimentam 

durante a hora vazia.” 



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

porquanto conquista valores 
incalculáveis com que o Espírito 

corrige as imperfeições e disciplina a 
vontade.”

 Leis Morais da Vida – Joanna/DPF



“Felizes são todos aqueles que podem 
trabalhar e o fazem com alegria, 
encontrando, no seu desempenho, 

prazer e encorajamento para 
continuar a existência.”

Sendas Luminosas, p. 69, Joanna/DPF



Solidariedade – lat. solidarius

Dependência mútua entre os 
homens; sentimento que leva os 
homens a se auxiliarem 
mutuamente.

Solidário – que partilha o sofrimento 
do outro, ou se propõe a atenuá-lo. 
 



Tolerância – lat. tolerantia 

Disposição de admitir, nos outros, 
modos de pensar, de agir e de 
sentir diferentes dos nossos.

Tolerar – aceitar com indulgência.



Filhos da Alma.
Quando as trevas intensificam seu 

reinado de sombras envolvendo 
em suas brumas incontáveis 
Espíritos, a Terra aflita estertora 
em cataclismos e mudanças 
drásticas que a todos atingem.



Não é a vitória do mal e dos que nele, 
ainda, se comprazem. É a 
ignorância que mantém a 
consciência adormecida, permitindo 
que os instintos predominem e, com 
eles, o materialismo e o egoísmo. 



Entretanto, a alvorada nova não 
tardará. Já se fazem sentir os raios 
da Luz, sustentados pelo Alto, 
para fortalecer, no caminho do 
Bem, aos que se deixaram tocar por 
Jesus. 



Esse Enviado por Deus sustenta, 
com a vibração de Seu amor, os 
focos de Luz que serão responsáveis 
pelo espalhamento de Sua 
mensagem; mais que divulgando-a, 
vivenciando-a.



Mantenham a fé como sustentáculo 
de seus propósitos, agora, 
renovados.

Não vacilem mais, pois a queda 
poderá exigir-lhes uma árdua 
ascensão.



Trabalho: para evitar a hora vazia e 
a perda da oportunidade.

Solidariedade: como caminho para o 
amor ao próximo.



Tolerância: porque todos ainda temos 
muito a melhorar, mas já podemos, 
de alguma forma, ajudar na Seara 
do Cristo. 



Perseverem até o fim para que a 
jornada possível se cumpra e a meta 
seja alcançada.

Unidos mais e melhor poderão fazer.



Façam calar as suas suscetibilidades 
alimentadas pelo orgulho e pela 
vaidade, pois a humildade é 
caminho para a serenidade. 



Servir sempre, com dedicação e 
destemor, mas, sobretudo, com 
desvelado Amor.

Estaremos juntos.

Muita paz!

                  Josué.

Psicografado no Gesm, em 23/02/07, por Antonio Nascimento.   



Senhor, ensina-nos...
    a orar sem esquecer o trabalho;
    a ajudar sem olhar a quem;
    a servir sem perguntar até quando;
    a sofrer sem magoar seja quem for;
    a progredir sem perder a simplicidade;
    a semear o bem sem pensar nos 
resultados;
    a desculpar sem condições;
    a marchar para frente sem contar 
os obstáculos;         



     a ver sem malícia;
    a escutar sem corromper os assuntos;
    a falar sem ferir;
    a compreender o próximo sem 
exigir entendimento;
    a respeitar os semelhantes sem 
reclamar consideração;
    a dar o melhor de nós, além da execução do 
próprio dever, sem cobrar taxas de 
reconhecimento.



         Senhor, fortalece em nós a paciência     
para com as dificuldades dos outros, assim 
como precisamos da paciência dos outros  para 
com as nossas dificuldades.
         Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer 
que   a nossa felicidade mais alta será, 
invariavelmente, aquela de cumpri-Te os 
desígnios onde e como queiras, hoje, agora e 
sempre.
                  
                     EMMANUEL ( Francisco Cândido Xavier)
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