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Projeto Transformação Moral 
 

SEMANA DA CASA ESPÍRITA 

 

“Quando estiver triste vá à Casa Espírita, pois é quando você mais precisa. 

Quando estiver feliz, vá à Casa Espírita, pois é nesse dia que a Casa Espírita 

precisa do seu coração alegre.” 

Um Espírito Amigo 

 

AMIGOS 

 A Casa Espírita é fundada por um grupo de pessoas encarnadas, 

corajosas e idealistas, com o amparo e o estímulo dos Espíritos Amigos que 

tem o mesmo ideal, abrindo caminhos de luz para quem quiser se iluminar. 

Na Casa Espírita encontramos a paz de espírito tão procurada nestes 

tempos turbulentos, acalmando nossas mentes, ajudando-nos a superar e 

prosseguir os desafios que a vida nos apresenta. 

Aprendemos que somente através da caridade é que nos elevaremos 

espiritualmente e é o único caminho para chegarmos até Jesus. Caridade 

para com o próximo é nossa redenção e crescimento íntimo. 

Gratidão à nossa querida Casa Espírita, Instituto Espírita Obreiros do 

Bem, que há 81 anos ampara, consola e instrui a muitos. 

Pedimos suas bênçãos, Pai, a todos os trabalhadores encarnados e 

desencarnados, assim como alunos, frequentadores e os respectivos 

familiares para continuarmos mantendo a chama do trabalho, do estudo e do 

desenvolvimento amoroso desta Casa de muita luz. 

 

 

 

Texto do Evangelho para a semana: Cap. I – item 11 

 

http://www.obreirosdobem.org.br/


Sois a luz 

 
Vós sois a luz do mundo. – Jesus. (Mateus, 5:14.) 

 
Quando o Cristo designou os seus discípulos, como sendo a luz do 

mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. 

A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas, 
missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que 
lhe serve de base. 

A chama da candeia gasta óleo do pavio. 

A iluminação elétrica consome a força da usina. 

E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de 
segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em 
torno dos quais resplandece. 

Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em 
acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças 
na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de 
redenção para todos. 

Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do 
Evangelho. 

Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. 

Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. 

Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. 

Vós sois a luz do mundo – exortou-nos o Mestre – e a luz não 
argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. 

 
Do livro: Fonte Viva 
De Emmanuel 
Psicografia de: Francisco Cândido Xavier 

 


