
 

LEI DO TRABALHO X 
DIA DA FRATERNIDADE

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

675. Por trabalho só se devem entender as
ocupações materiais?
“Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo.
Toda ocupação útil é trabalho.”

677. Por que provê a natureza, por si mesma, a
todas as necessidades dos animais?
“Tudo na natureza trabalha. Trabalham os
animais, mas o trabalho deles, bem como sua
inteligência, se limita ao cuidado da própria
conservação. Daí vem que do trabalho não lhes
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. Entretanto, provendo às suas
necessidades materiais, eles se constituem,
inconscientemente, executores dos desígnios do
Criador e, assim, o trabalho que executam
também concorre para a realização do objetivo
final da natureza, se bem quase nunca lhe
descubrais o resultado imediato.” LE

O Dia da Fraternidade é celebrado anualmente
em 13 de maio no Brasil. 
A ideia da fraternidade está baseada no conceito
de que todos os seres humanos são iguais e,
neste sentido, devem ser tratados igualmente
com dignidade e respeito.

Oração para o Dia da Fraternidade

"Senhor, reunidos agora em oração, queremos
proclamar a nossa fé, reafirmar nossa esperança
e renovar o compromisso de, juntos, nos
empenhar na construção de uma sociedade
fraterna. Cremos que o mundo foi feito para
todos, que todos os homens são vossos filhos e
que todos merecem um lugar ao sol. Cremos
também que deste ao homem a tarefa de
aperfeiçoar a vossa obra e fizeste do trabalho a
grandeza do homem. 
Não há justiça, falta trabalho e não há pão para
todos. É por isso que pedimos perdão. Neste
momento de oração reafirmamos a nossa
esperança em dias melhores e num mundo
fraterno, no qual haja trabalho, pão e justiça para
todos. Ilumina a nossa inteligência, fortalece o
nosso espírito de luta, ampara nossa fraqueza e
concede-nos viver e trabalhar pela fraternidade.

Assim seja! 
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com divergências se unem pelo laço do
sangue a fim de dar cabo às diferenças
inferiores de sentimentos menos
elevados. Por intermédio da justiça
divina o inimigo de outrora pode ser seu
irmão na vida atual. 
Os que encarnam numa família,
sobretudo como parentes próximos, são,
as mais das vezes, Espíritos simpáticos,
ligados por anteriores relações, que se
expressam por uma afeição recíproca na
vida terrena. Mas, também pode
acontecer sejam completamente
estranhos uns aos outros esses Espíritos,
afastados entre si por antipatias
igualmente anteriores, que se traduzem
na Terra por um mútuo antagonismo,
que aí lhes serve de provação. 
Não são os da consanguinidade os
verdadeiros laços de família e sim os da
simpatia e da comunhão de ideias, os
quais prendem os Espíritos antes,
durante e depois de suas encarnações.
Segue-se que dois seres nascidos de pais
diferentes podem ser mais irmãos pelo
Espírito, do que se o fossem pelo sangue.
Podem então atrair-se, buscar-se, sentir
prazer quando juntos, ao passo que dois
irmãos consanguíneos podem repelir-se,
conforme se observa todos os dias:
problema moral que só o Espiritismo
podia resolver pela pluralidade das
existências.

(O Evangelho Segundo o espiritismo, Cap IV, item 13)

Ser mãe representa a possibilidade do
exercício do  amor incondicional, doando
o melhor de si para a evolução de um
espírito que nasce no papel de filho, seja
ele um amigo do passado ou alguém que
necessite de reconciliação, como
oportunidade de reconstruírem uma
nova história.
A família é sempre uma questão que
envolvem muitas singularidades. Para
uns a família é berço de alegrias
incontáveis e de porto seguro ante as
tormentas da vida, para outros é prova
infindável de angústias e privações. Mas
afinal, espiritualmente, como é visto esse
tipo de diferenciação entre famílias?
Porque numas aparenta perfeita
harmonia e noutras o caos na terra ? Bem
para explicarmos essas diferenças
precisamos primeiro analisar o homem
social. No que diz respeito o espiritismo
segundo a pergunta seguinte retirada do
Livro dos espíritos:
766. A vida social está em a Natureza?
“Certamente. Deus fez o homem para
viver em sociedade." Com isso o homem
se organiza em núcleos familiares onde
espíritos simpáticos se reúnem a fim de
auxiliar-se mutuamente na evolução
durante a vida corpórea. Porém, em casos
de familiares ou famílias desregradas ou
desequilibradas poder-se-á notar-se uma     
união     expiatória,     onde     dois  espíritos
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 “Saúde é a real conexão entre criatura
e Criador. A doença é o contrário
momentâneo de tal fato” (Dr. Roberto
Lúcio (Associação Médico Espirita do
Brasil) livro O Homem Sadio, p.44).  
O hábito saudável da boa leitura, da
oração, em convivência e sintonia
com o Psiquismo Divino, dos atos de
beneficência e de amor, do
relacionamento fraternal e da
conversação edificante constitui
psicoterapia profilática que deverá
fazer parte da agenda diária de todas
as pessoas (Divaldo Franco e Joanna
De Angelis, livro Triunfo Pessoal cap.
6).
Em apresentando, pois, estas breves
linhas aos companheiros de jornada,
recorremos à palavra do Cristo,
quando nos exorta: (João 8:32)
“conhecereis a verdade e a verdade
vos fará livres”.  
Efetivamente, não alcançaremos a
libertação verdadeira sem abolir o
cativeiro da ignorância no reino do
espírito. Quem aspire a entesourar os
valores da própria emancipação
íntima, à frente do Universo e da
Vida, deve e precisa estudar. 
Do livro Estude e Viva de Chico Xavier e Emmanuel. 

O assistido procura a Casa
Espírita em busca de ajuda
para um problema de saúde
física ou emocional. 

Qual o roteiro mais indicado
que deve ele percorrer para
solucionar as suas aflições?
O Espiritismo apresenta seu
arsenal de socorros: (...) o
esclarecimento do paciente, a fim
de que adquira a consciência de
responsabilidade, dispondo-se à
recuperação a esforço pessoal. 
Logo depois, o empenho para
conseguir a própria
transformação moral para
melhor, (...) o hábito saudável da
oração, dos bons pensamentos por
meio de leituras edificantes, dos
diálogos que enriquecem o seu
interior (Livro Vitoria Contra A
Depressão de Divaldo Franco e
Joanna De Angelis - introdução).
 
 

ROTEIRO DE UM
ASSISTIDO NUMA 

CASA ESPÍRITA
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Esta trama envolvente retrata o
quanto o amor materno é
incondicional, sem limites e vivo,
mesmo do outro lado da vida.

Ser protagonista da própria vida
não significa jamais se
equivocar, mas refazer
caminhos, reconhecer erros e
deixar de ser prisioneiro das
próprias ações.  Neste livro,
você vai descobrir como
conduzir sua vida fazendo dela
uma grande oportunidade de
aperfeiçoamento.

https://forms.gle/cr93pYCLhP4Hk4gM7
https://www.fraternidadeluzefe.com

