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

 
 

Para refletir... 

Suor e lágrimas 

  

 Suor é trabalho. 

 Lágrima é sofrimento. 

 Com o suor aprendemos. 

 Com a lágrima purificamos. 

 O trabalho esclarece. 

 O sofrimento redime. 

 Sem suor o mundo agonizaria na inércia. 

 Sem lágrimas a consciência perder-se-ia no erro. 

 Sem trabalho não teríamos a escola que habilita o 

homem ao progresso. 

 Sem o sofrimento não encontraríamos o santuário de 

nossa redenção para a imortalidade. 

 Com o suor engrandecemos a passagem pela Terra. 

 Com a lágrima rasgamos a senda para o Céu. 

 Suando, aperfeiçoamo-nos. 

 Sofrendo, santificamo-nos. 

 Homens, nossos irmãos do grande caminho, 

aceitemos no suor e nas lágrimas, nossos guias para a 

ascensão a Deus. 

 Rendamos culto aos silenciosos e sublimes 

instrutores que nos visitam em nome do Senhor. E, 

suando e sofrendo, guardemos a certeza de que 

construiremos as asas divinas que nos transportarão 

das sombras do mundo à glória da Vida Eterna. 

Scheilla 

 

(Fonte: Xavier, F. C. Relicário de luz, cap. 9) 

 

Dep. de Ação Social (DAS) 

A Inconfidência Mineira 

 

 [...]  

 Tiradentes entrega o espírito a Deus, nos suplícios 
da forca, a 21 de Abril de 1792. Um arrepio de aflitiva 
ansiedade percorre a multidão, no instante em que o 
seu corpo balança, pendente das traves do cadafalso, 
no campo da Lampadosa. 

 Mas, nesse momento, Ismael recebia em seus 
braços carinhosos e fraternais a alma edificada do 
mártir. 

 — “Irmão querido — exclama ele — resgatas hoje os 
delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do 
nefando mister de inquisidor, nos tempos passados. 
Redimiste o pretérito obscuro e criminoso, com as 
lágrimas do teu sacrifício em favor da Pátria do 
Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a 
posteridade, com o teu heroísmo resignado nos 
sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges, para 
espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro, em todos os 
séculos do seu futuro. Regozija-te no Senhor pelo 
desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada 
um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o 
Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao 
influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá 
trazer, até ele, todos os elementos da sua emancipação 
política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à 
custa do sangue fraterno, para multiplicar os órfãos e as 
viúvas na face sombria da Terra.” 

 Um sulco luminoso desenhou-se nos espaços, à 
passagem das gloriosas entidades que vieram 
acompanhar o Espírito iluminado do mártir, que não 
chegou a contemplar o hediondo espetáculo do 
esquartejamento. 

 Daí a alguns dias, a piedosa rainha portuguesa 
enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos 
remorsos pungentes que a dilaceravam e, consoante as 
profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio 
Portugal que vinha trazer, com D. João VI, a 
independência do Brasil, sem o êxito incerto das 
revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são 
sempre a multiplicação dos sofrimentos das criaturas, 
dilaceradas pelas provações e pelas dores, entre as 
pesadas sombras da vida terrestre. 

Humberto de Campos 
 

(Fonte: Xavier, F. C. Brasil, coração do mundo, pátria do 

Evangelho, cap. 14)
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Desvelando a Codificação 

                 

 

Paz aos homens de boa vontade 

(Poitiers. Reunião preparatória de operários espíritas. 

Médium: Sr. X…) 

 

 Meus caros amigos, a vida é curta; grande é a que a 

precede, grande é a que a sucede. Nada acontece sem 

a vontade de Deus. Consequentemente, tudo só passa 

de legítima e alta justiça. Vossa miséria, quando vos 

aperta, é um mal merecido, uma punição, não duvideis, 

de faltas anteriores. Encarai-a com bravura e erguei os 

olhos para o alto com resignação: a bênção e o alívio 

descerão. Por vezes vossos pesares são a prova pedida 

pelo vosso próprio Espírito, desejoso de chegar 

prontamente à meta final, sempre entrevista no estado 

de desencarnado. 

 No momento em que o mundo se agita e sofre, em 

que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se 

contorcem num parto laborioso, Deus permite que o 

Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça 

das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é 

mostrar-vos o caminho, mas vos deixar a liberdade, ou 

seja, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-

nos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é, para 

nós, uma viva preocupação. Se soubésseis quanto 

vossas más ações nos afligem! quanto os vossos 

esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria! O 

Senhor nos disse: “Servidores do meu império, 

apóstolos devotados da minha lei, a todos levai a minha 

palavra; a todos explicai que a vida eterna será a dos 

que praticam o Evangelho; a todos os homens fazei 

entender que o bem, o belo, o grande, degraus de 

minha eternidade, estão contidos numa palavra: Amor.” 

O Senhor nos disse: “Espíritos velozes, correi a todos: 

aos mais infelizes e aos mais felizes; do rei ao artesão; 

do fariseu ao que se queima em ardente fé.” E nós 

vamos a todos os lados e gritamos: aos infelizes, 

resignação; aos felizes: caridade, humildade; aos reis: 

amor aos povos; ao artesão: respeito à lei! 

 Meus amigos, no dia em que fizerem mais que nos 

escutar, isto é, no dia em que praticarem nossos 

preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo 

daí, não mais misérias, não mais esse luxo, que é o 

verme que corrói a sociedade e a enfraquece; não mais 

esses erros morais, que perturbam as consciências; não 

mais revoluções, não mais sangue! Não mais esse triste 

preconceito que fez com que as famílias principescas 

acreditassem que o povo era coisa sua e que elas eram 

de outro sangue; não mais nada, senão a felicidade! 

Vossos governos serão bons, porque governantes e 

governados terão aproveitado do Espiritismo. As 

ciências e as artes, levadas nas asas da divina 

caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais; 

vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas; vossas 

colheitas mais abundantes; essas palavras tão 

profundas de igualdade e fraternidade, enfim 

interpretadas sem nenhum sonho a despojar aquele que 

possui, realizarão, eu vo-lo afirmo, as promessas do 

vosso Deus. 

 “Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa 

vontade!” Não obtivestes a paz porque não tivestes a 

boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres 

quanto para os ricos chama-se caridade. Há caridade 

moral, como há caridade material; e não a tivestes; e o 

pobre foi tão culpado quanto o rico! 

 Escutai-me bem: Crede e amai! Amai: muito será 

perdoado a quem muito amou. Crede: a fé transporta 

montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo: 

vossa melhor exortação será o bom exemplo. Lamentai 

os cegos: os que não querem ver a luz. Lamentai, mas 

não censureis! Orai, meus amigos e a bênção de Deus 

será com as vossas almas. O facho da vida irradia; de 

todos os recantos do horizonte iluminam-se faróis; a 

tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos! Mas 

o navegante que, sobre a vaga furiosa, olhar sempre o 

farol, atracará à costa e o Senhor lhe dirá: “Paz aos 

homens de boa vontade; sê bendito, tu que amaste; sê 

feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Meu 

filho, a cada um segundo suas obras!” 

F. D., antigo magistrado 

 

(Fonte: Kardec, A. Revista Espírita, fev. 1863) 
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O Evangelho por Emmanuel 

Riqueza para o Céu 

 

“Ajuntai tesouros no Céu…” – Jesus (Mateus, 6:20). 

 

 Quem se aflige indebitamente, ao ver o triunfo e a 

prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, 

no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e 

desesperança. 

 É preciso que assim não seja! Afinal, quem pode 

dizer que retém as vantagens da Terra, com o devido 

merecimento? 

 Se observamos homens e mulheres, despojados de 

qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios 

do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. 

 A palavra do Cristo é clara e insofismável. — “Ajuntai 

tesouros no Céu” — disse-nos o 

Senhor. 

 Isso quer dizer “acumulemos 

valores íntimos para comungar a 

glória eterna”! 

 Efêmera será sempre a 

galeria de evidência carnal. 

 Beleza física, poder temporário, propriedade 

passageira e fortuna amoedada podem ser simples 

atributo da máscara humana, que o tempo transforma, 

infatigável. 

 Amealhemos bondade e cultura, compreensão e 

simpatia. 

 Sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa 

penetração nos Céus, porquanto estaríamos órfãos de 

sintonia para corresponder aos apelos da Vida Superior. 

 Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira 

sabedoria, porque amanhã seremos visitado pela mão 

niveladora da morte e possuiremos tão somente as 

qualidades nobres ou aviltantes que houvermos 

instalado em nós mesmos. 

Emmanuel 

 

(Fonte: Xavier, F. C. Fonte Viva, cap. 177) 

Juventude Espírita 

O Jovem da Geração Nova (Parte 2) 
 

(Continuação...) 

 Esse quesito nos leva a refletir sobre o jovem da nova 

geração que, com certeza, já está inserido em nossa 

sociedade e que, conforme observamos nos meios de 

comunicação de massa, nas redes sociais e nos círculos 

sociais que frequenta, está embaraçado em uma teia de 

influências contrárias ao progresso moral, disseminada na 

cultura do materialismo, do imediatismo, da sensualidade, 

dos prazeres efêmeros, da exposição da imagem, da 

violência, entre tantas outras situações que podemos 

observar. Refletindo com Kardec sobre a necessidade de 

que possa o Espírito se retemperar em uma fonte mais 

pura, ressalta o cuidado necessário para oportunizar a 

esses jovens reencarnados vivenciarem experiências que 

façam contraponto ao que está de fácil acesso no mundo 

atual. 

 Facilitar-lhes o acesso à leitura de qualidade, a músicas 

de teor mais elevado, a ambientes e conversações sadias, 

a amizades verdadeiras, ao conhecimento e 

desenvolvimento espiritual. 

 Para os que somos adultos e referência para os mais 

jovens, apresenta-se-nos a responsabilidade em lhes 

oferecer companhia, com exemplos adequados e salutares 

para que encontrem fontes mais puras para se 

retemperarem e alcancem os nobres objetivos para os 

quais reencarnaram em nosso planeta. 

 Negar-lhes essa oportunidade é falhar na nossa tarefa 

e correr o risco de que também eles falhem, na execução 

da que lhes cabe, retardando mais uma vez o processo de 

regeneração da Humanidade terrestre. 

 Excelentes oportunidades 

 Neste início de ano, uma das grandes oportunidades é 

o incentivo para a frequência do jovem nos grupos de 

estudos voltados especificamente à sua faixa etária, nos 

Centros Espíritas que retornam às suas habituais 

atividades. Incentivá-lo, reforçando essa informação e, 

principalmente, frequentando junto com ele o Centro 

Espírita, vinculando-se aos grupos de estudos de adultos 

que são disponibilizados. 

 Outra excelente possibilidade que os jovens terão no 

período do carnaval é de participarem dos Encontros 

Regionais de Juventudes Espíritas que acontecerão em 

todas as regiões do Estado. Serão cinco, ocorrendo 

simultaneamente, abordando a temática: 150 anos de A 

Gênese: o jovem espírita construindo a Nova Era. 

 Oportunidade ímpar de fazer amizades verdadeiras, de 

vivenciar ambiente de estudo e descontração, de encontrar 

pessoas voltadas à prática do bem e à vivência do amor 

ensinado por Jesus, e, em especial, de refletir sobre a sua 

responsabilidade na construção da Nova Era. 

 Possibilidades ao jovem de se retemperar em uma 

fonte mais pura e fortalecer a sua convicção de que é 

possível construir um mundo mais digno, mais justo e mais 

feliz. 

(Conclusão.) 
 

(Fonte: www.mundoespirita.com.br, fev. 2018) 
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Cantinho da Criança 

 
 

Poesia para a alma 

Sigamos além 

 

Não te entregues, meu irmão, 

Ao frio da indiferença, 

Que o desânimo é doença, 

Regelando o coração. 

Se há males e dores mil 

Que volvem ao corpo, em bando, 

Há micróbios atacando 

A nossa vida sutil. 

 

Repara o sol a brilhar, 

Sem tristeza e sem fadiga, 

Desde o céu à terra amiga, 

Nas nuvens, no chão, no mar… 

O ninho irradia amor, 

A fonte clara desliza, 

Serve a chuva, serve a brisa, 

Serve o grão e serve a flor. 

 

Levanta-te e segue além!… 

Vence a aflição, vence a prova 

Somente quem se renova, 

Nas leis do Infinito Bem. 

Desalento é negação. 

Acorda, avança, porfia! 

Serviço de cada dia 

É senda de perfeição. 

João de Deus 

 
(Fonte: Xavier, F. C. Poetas redivivos, cap. 72) 

Divulgação e contato 

Site: www.seob.org.br 

E-mail: obreiros.bem@gmail.com 

YouTube: youtube.com/obreirosbem 

Instagram: instagram.com/seob_oficial 

Facebook: facebook.com/obreirosdobem 

Eventos e avisos 

 

Evangelização de bebês: 0 a 2 anos; Evangelização 

infantil: 3 a 12 anos; Juventude: 13 a 14 anos; 

Mocidade: 15 anos em diante, Grupo de pais; 

Avogelização: 50 anos ou mais, agora com a 

colaboração de um profissional em gerontologia! 

 

 

Inscrições gratuitas e maiores informações pelo site: 

www.sympla.com.br/nepepaulodetarso 


