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“Espíritas! amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” (O Espírito de Verdade) 

 
 

Para refletir... 

 

 

Temos Jesus 

 

Desaba o Velho Mundo em treva densa 

E a guerra, como lobo carniceiro, 

Ameaça a verdade e humilha a crença, 

Nas torturas de um novo cativeiro. 

 

Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, 

Tendes convosco o Excelso Companheiro, 

Que ama o trabalho e esquece a recompensa 

No serviço do bem ao mundo inteiro. 

 

Eis que a Terra tem crimes e tiranos, 

Ambições, desvarios, desenganos, 

Asperezas dos homens da caverna; 

 

Mas vós tendes Jesus em cada dia. 

Trabalhemos na dor ou na alegria, 

Na conquista de luz da Vida Eterna. 

Abel Gomes 

 

(Fonte: XAVIER, F. C. Parnaso de Além-Túmulo. Por Espíritos 

diversos.) 

 

 

 

 

 

Assistência Social 

 Para inaugurar esta coluna reservada à divulgação 

das atividades do Departamento de Assistência Social 

(DAS) de nossa casa, nada melhor do que recorremos 

ao nosso querido irmão André Luiz para uma reflexão. 

Lúcia Ortiz 
 

Na assistência social 
 

 Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma 

criatura humana, tão humana e tão digna de estima 

quanto os nossos entes mais caros. 

 Em tempo algum, agir sobrepondo instruções 

profissionais aos princípios da caridade genuína. 

 Amparar sem alardear superioridade. 

 Compreender que todos somos necessitados dessa 

ou daquela espécie, perante 

Deus e diante uns dos 

outros.  

 Colocar-nos na situação 

difícil de quem recebe 

socorro. 

 Dar atenção à fala dos companheiros em privação, 

ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer 

simultaneamente outra cousa e sem interrompê-los com 

indagações descabidas. 

 Calar toda observação desapiedada ou deprimente 

diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar 

sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. 

 Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças 

imediatas. 

 Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. 

 Respeitar as ideias e opiniões de quantos 

pretendemos auxiliar. 

 Nunca subordinar a prestação de serviço ou 

benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam 

pessoais. 

 Conservar discrição e respeito ao lado dos 

companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar 

comentários desprimorosos em torno deles, quando a 

visita for encerrada. 

André Luiz 
 

(Fonte: XAVIER, F. C. Sinal Verde. Pelo Espírito André Luiz. 

Cap. 49.) 
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Desvendando a Codificação 

                 

 

Fundamentos da ordem social 

 

 Eis que vos reunis para ver o Espiritismo em sua 

fonte, a fim de olhar de frente esta ideia e de apreciar as 

grandes ondas do amor que ela prodigaliza aos que a 

conhecem. 

 O Espiritismo é o progresso moral; é a elevação do 

Espírito na estrada que conduz a Deus. O progresso é a 

fraternidade em seu nascedouro, porque a fraternidade 

completa, tal qual pode o Espírito imaginá-la, é a 

perfeição. A fraternidade pura é um perfume do alto, 

uma emanação do infinito, um átomo da inteligência 

celeste; é a base de todas as instituições morais e o 

único meio de elevar um estado social que possa 

subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa pela 

qual combateis. 

 Sede, pois, irmãos, se quiserdes que o germe 

lançado entre vós se desenvolva e se torne a árvore 

que buscais. A união é a força soberana que baixa à 

Terra; a fraternidade é a simpatia na união; é a poesia, 

o encanto, o ideal no positivo. 

 Precisais ser unidos para serdes fortes e ser fortes 

para fundar uma instituição que repouse unicamente na 

verdade, tornada tão comovente e tão admirável, tão 

simples e tão sublime. Divididas, as forças se aniquilam; 

reunidas, são cada vez mais fortes. 

 Se considerarmos o progresso moral de cada 

criatura, se refletirmos no amor e na caridade que brota 

de cada coração, a diferença será muito maior. Sob o 

sublime influxo desse sopro inefável, os laços de família 

se apertam, mas os laços sociais, tão vagamente 

definidos, se esboçam, se aproximam e acabam 

formando um único feixe de todos esses pensamentos, 

de todos esses desejos, de todos esses objetivos de 

natureza diversa. 

 O que é que vedes sem a fraternidade? O egoísmo, 

a ambição. Cada um tem o seu objetivo e por seu lado 

cada um o persegue; cada um marcha a seu modo e 

todos são fatalmente arrastados para o abismo em que 

se evaporam, há séculos, todos os esforços humanos. 

Com a união apenas há um objetivo, porquanto há um 

só pensamento, um só desejo, um só coração. Uni-vos, 

pois, meus amigos: é o que incessantemente vos repete 

a voz de nosso mundo. Uni-vos e chegareis muito mais 

depressa ao vosso objetivo. 

 É principalmente nessa reunião tão simpática que 

deveis tomar a resolução irrevogável de serdes unidos 

pelo pensamento comum a todos os Espíritos da Terra, 

para oferecerdes o preito do vosso reconhecimento 

àquele que vos abriu o caminho do bem supremo, que 

trouxe, a felicidade às vossas cabeças e aos vossos 

corações, e a fé em vossos Espíritos. Vosso 

reconhecimento é a recompensa atual; não a recuseis 

e, oferecendo-a de um só fôlego, dareis o primeiro 

exemplo da verdadeira fraternidade. 

Léon de Muriane, 

Espírito protetor 

 

Observação – Este nome é completamente 

desconhecido, até do médium. Isto prova que para ser 

um Espírito elevado não há necessidade de ter o nome 

inscrito no calendário ou nos fastos da História e que, 

entre os que se comunicam, muitos há cujos nomes são 

desconhecidos. 

Allan Kardec 

 

(Fonte: KARDEC, A. Revista Espírita. Novembro de 1862.) 
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O Evangelho por Emmanuel 

Glória cristã 

 

“Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa 

consciência.” – Paulo. (2ª Epístola aos Coríntios, 1:12.) 

 

 Desde as tribos selvagens, que precederam a 

organização das famílias humanas, tem sido a Terra 

grande palco utilizado na exibição das glórias 

passageiras. 

 A concorrência intensificou a procura de títulos 

honoríficos transitórios. 

 O mundo desde muito conhece glórias sangrentas 

da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da 

fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasonados 

e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que 

precedem o sepulcro; a ciência cristaliza as que lhe 

dizem respeito nas academias 

isoladas; as religiões sectaristas 

nas pompas externas e nas 

expressões do proselitismo. 

 Num plano onde campeiam 

tantas glórias fáceis, a do cristão 

é mais profunda, mais difícil. A 

vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado 

inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros 

conseguem vê-lo com olhos mortais. 

 Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo 

não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho 

da consciência própria, transformada em tabernáculo do 

Cristo vivo. 

 No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a 

alma ante as perspectivas do Infinito. É que algo de 

estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do 

coração: o filho achou seu Pai em plena eternidade. 

Emmanuel 

 

(Fonte: XAVIER, F. C. Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito 

Emmanuel. Cap. 119.) 

 

Juventude Espírita 

Avança Juventude! 

 

 Os tempos anunciados 

para as mudanças estão 

chegando. 

 A Humanidade se 

prepara para viver uma 

época bem diferente das 

gerações anteriores. 

 Os cuidados com o meio ambiente e a preservação 

da natureza; a produção de alimentos, o consumo de 

água; a utilização de energia limpa; os processos de 

reprodução humana e a organização da família são 

alguns dos desafios que cada vez mais estarão 

presentes na sociedade do novo milênio, no primeiro e 

segundo séculos, em especial.  

 Prevê-se que, ante os múltiplos fatores que estarão 

atuando no meio social, a vida planetária requererá 

semeadura de valores necessários à manutenção da 

paz. E os jovens estão sendo convocados por Espíritos 

orientadores dos destinos da humanidade planetária a 

cooperarem no estabelecimento de uma nova ordem 

social. 

 O bem-estar, as conquistas da ciência e da 

tecnologia serão assessoradas pela moralidade, de 

acordo com esta instrução sempre atual: “todas as 

coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.” 

 Como o homem planetário terá uma existência física 

bem mais longa e útil que a atual, aprendendo a 

controlar enfermidades e melhor preservar a sua 

vestimenta material, a juventude avançará em 

inteligência e em bons costumes, anseios definidos 

desde a tenra infância. Os jovens serão conhecidos pela 

precocidade da inteligência e pela capacidade de 

resolver conflitos existenciais. 

 A educação da criança e do jovem será organizada, 

então, definitivamente, sob outros pilares: os do amor 

ao próximo. 

 Líderes religiosos e homens da ciência se unirão, 

estabelecendo alianças imutáveis voltadas para o 

estabelecimento definitivo do reinado do bem. 

 Esses são alguns dos planos anunciados no 

amanhecer de cada dia, em todos os recantos da terra. 

 E a juventude terráquea avança sob a proteção de 

Jesus. 

 A juventude avança, com sua força varonil e 

renovadora, voltada para a construção de um mundo 

melhor, edificado sob as bases do Evangelho. 

 Semeai, pois, semeai agora, hoje, amanhã e 

sempre, a mensagem luminosa do Evangelho. 

 Avante mocidade! O Cristo está no leme! 

Leopoldo Machado 

 

(Fonte: Mensagem psicográfica recebida por Marta Antunes. 

FEB/Brasília, reunião mediúnica, 8/10/2015.) 
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Cantinho da Criança 

Cartilha do bem 
 

 Meus filhos: 

 Existem duas forças em luta 

na Terra, onde Jesus está 

construindo o Reino de Deus. 

 Essas forças são a do bem e 

a do mal que se manifestam por 

nossas mãos. 

 Temos, assim, por onde passamos no mundo, as 

mãos iluminadas que estendem o amor e a paz, o 

trabalho e a alegria... E conhecemos as mãos 

espinhosas que fazem o ódio e o desespero, a preguiça 

e o sofrimento. 

 Há mãos que sustentam a lavoura e o jardim, 

produzindo pão e felicidade. E vemos aquelas que se 

entregam à miséria e ao vício. Mãos que honram a 

indústria e o progresso. Mãos que arrancam lágrimas e 

multiplicam o infortúnio.  

 Vemos braços que acariciam... Braços de mãezinhas 

abençoadas, de pais amigos, de obreiros da paz e da 

evolução, de enfermeiras abnegadas e de crianças 

generosas que asseguram na Terra o Serviço da Luz. E 

encontramos braços que ferem e amaldiçoam, que se 

entregam ao crime, que humilham os pobres e os 

pequeninos, que exercem a crueldade, e que violentam 

a Natureza, aniquilando as plantas e os animais 

prestimosos. 

 Reparamos mãos preciosas que usam a enxada e a  

pena, auxiliando o celeiro e a educação. E 

surpreendemos mãos infelizes que roubam e matam, 

estendendo a perturbação e a morte. 

 Mãos que levantam templos e lares, escolas e 

hospitais. Mãos que destroem e dilaceram, enganam e 

apedrejam. 

 Jesus veio ao mundo para que nossas mãos 

aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa 

própria felicidade. Com as d’Ele, curou os doentes, 

socorreu os fracos, amparou os tristes, limpou os 

leprosos, restituiu a visão aos cegos, levantou os 

paralíticos, afagou os velhos e os deserdados e 

abençoou as criancinhas... 

 Filhos meus, não permitam que as garras da sombra 

lhes dominem as mãos na vida. Sigamos pelos 

caminhos da Luz, procurando a intimidade com os 

servidores do bem!  

 Observem o brilhante lapidado e o diamante bruto. 

Ambos são filhos da terra. Um deles, porém, refulge, 

divino, retratando a beleza do céu, mas o outro jaz 

encarcerado nas trevas do cascalho contundente. 

 Jesus é o lapidário do Céu, a quem Deus, Nosso 

Pai, nos confiou os corações. Obedeçamos a Ele, nosso 

Divino Mestre, buscando-lhe as lições e seguindo-lhe os 

exemplos, e o Cristo nos fará construtores do Reino de 

Deus no mundo, conduzindo-nos para a Glória Celestial. 

Meimei 

 

(Fonte: XAVIER, F. C. Cartilha do Bem. Pelo Espírito Meimei.) 

Dicas e lembretes 

 Como parte das comemorações pelos 90 anos da 

casa, a SEOB convida a todos para o evento: 

Palestra com Francisco Cajazeiras 

Tema: O Centro Espírita 

Data: 24 de janeiro (domingo) 

Horário: 9h30min-10h30min 

A entrada é franca. 

Venha confraternizar conosco! 

Divulgação e contato 

Acesse o nosso site: 

www.obreirosdobem.com.br 
 

Curta a nossa página no Facebook: 

www.facebook.com/obreirosdobem 
 

Visite a nossa página no Youtube: 

www.youtube.com/obreirosbem 
 

E-mail para contato: 

obreiros.bem@gmail.com 

Atividades semanais 

Palestra e passes: segundas, terças e quartas, às 20h. 

Estudo das obras básicas: segundas, às 19h30min. 

COEM: terças, às 14h; quintas, às 20h. 

Conhecendo o Espiritismo: quintas, às 20h. 

Evangelização infanto-juvenil: sábados, às 18h15min. 

Mocidade: sábados, às 18h15min. 

Grupo de pais: sábados, às 18h15min. 

Avogelização: sábados, às 18h15min. 

Venha conhecer! 

Biblioteca Espírita José Antônio Castilho 

Aberta de segunda a quarta, a partir das 19h. 

 


