


“Meu Pai trabalha até agora, e eu 
trabalho também.”(João 5:17)



“ O trabalho (...)  ser em processo 
de evolução configura-se sob três 

aspectos principais: 
material (dignidade); espiritual 
(aperfeiçoa-se no conhecimento 

da alma imortal); 
moral (conquista ou sublima as 
qualidades elevadas de que já se 

sente aquinhoado).
O Espiritismo de A a Z - FEB



“ O lavrador que trabalha 
deve ser o primeiro 
a gozar dos frutos.”

Paulo (II Timóteo, 2:6.) – Livro: Fonte Viva



“ Quem procura a “boa 
parte” e nela se detém, 

recolhe no campo da vida o 
tesouro espiritual que 

jamais lhe será roubado. ”

Livro: Fonte Viva – Emmanuel – Cap. 32



 Trabalho Espírita

“Fraternidade, respeito ao 
semelhante, desinteresse 

utilitarista, trabalho idealista 
na vivência do “amai-vos uns 

aos outros”, tolerância e 
simplicidade de coração, 

humildade de espírito, etc.”



 Autenticidade

 Confiança no grupo    

 Aceitação do outro:

. aceitar as diferenças ›

respeitar o próximo



“Posso não concordar com 
nenhuma das palavras que 

você diz, mas defenderei até 
o fim o direito de você 

dizê-las.” (Voltaire)

Martin Claret - O Pensamento Vivo de Voltaire



 O trabalhador Espírita

 Participar ou ter 
participado de grupos de

estudo no C.E.;
 Conhecer as atividades do 

C.E.;
 Identificar sua área de 

interesse no C.E.



“Vai e constrói. Segue e atende 
ao progresso. Avança, 

marcando a tua romagem com 
os sinais imperecíveis das 

boas obras.”

O Espiritismo de A a Z - FEB



Conclusão

“Há muito solo 
a desbravar e 

muito 
trabalho a 

realizar em 
prol do 
futuro.”

Messe de Amor

Joanna de Ângelis



“ Ditosos os que hajam dito 
a seus irmãos: 

Trabalhemos juntos e
unamos os nossos

esforços,  a fim de que o 
Senhor,   ao chegar, encontre 

acabada a obra (...)”

Ev. Cap. XX,  Item 5  - O Espírito de Verdade



“Nem todos que dizem 
Senhor! Senhor! entrarão no 

Reino dos Céus.”
Jesus  [Mateus, 7: 21]


