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     Projeto Transformação Moral 

 

SEMANA DA REFLEXÃO SOBRE A LEI DO TRABALHO 

 

“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.” 

Joanna De Ângelis 
 

AMIGOS 

 

     O Livro dos Espíritos, no Capítulo 3, nos orienta que o trabalho é 
uma lei natural e Joanna De Ângelis no livro, Convites da Vida, nos 
inspira dizendo que:  
 

“[...] O trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante, 

em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele.  

Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, 

trabalha! (...) 

(...) Trabalhando, estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à 

leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida, colocada na 

direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. 

Recorda o apelo do Mestre: “Trabalhai não pela comida que perece, 

mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do 

Homem vos dará.”, e não desfaleças, porque o trabalho contínuo e 

nobre falará pelos teus pensamentos e palavras em atos que te seguirão 

até além das fronteiras da vida orgânica”. 

 

     Estarmos reencarnados é prova do amor, da bondade e da justiça de 

Deus por nós. Demonstremos nossa gratidão fazendo bom uso dessa 

oportunidade, trabalhando com perseverança e amor. 

 
 

Texto do Evangelho para a semana: cap. XX– item 5 – Os Trabalhadores do Senhor 

 



 

A BÊNÇÃO DO TRABALHO  
 

 

[...] O trabalho se alicerça nas leis de Amor que 
regem o Universo.  

Trabalha o verme no solo, o homem na Terra e o 
Pai nas Galáxias.  

A vida é um hino à dinâmica do trabalho.  
Não há na Natureza o ócio.  
O aparente repouso das coisas traduz a pobreza 

dos sentidos humanos.  
A vida se agita em toda parte. 
O movimento é lei universal em tudo presente. 

 
 

* 
 

Não te detenhas a falar sobre o mal.  Atua no bem.  
Não te escuses à glória de trabalhar pelo progresso 

de todos, do que resultará a tua própria evolução. 
Cada momento sabiamente aproveitado adiciona 

produtividade na tua sementeira de esperança.  
O trabalho de boa procedência em qualquer direção 

produz felicidade e paz.  
Dele jamais te arrependerás. 
Não esperes recompensa pela sua execução.  
Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o 

coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por 
todos nós, como o Pai Celeste que até hoje também 
trabalha.  

 

 

Do livro: Leis Morais da Vida 
Pelo Espírito de: Joanna De Ângelis 
Psicografia de: Divaldo Pereira Franco 
 
 

 


