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O Homem e o Espírito Imortal
Livro O Céu e o Inferno - Cap. III – O Céu
5. O homem compõe-se de corpo e Espírito: o Espírito é o ser principal, racional, inteligente; o corpo é o
invólucro material que reveste o Espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e
execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o Espírito sobrevive à
sua destruição. Privado do Espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real
de função; sem o corpo, o Espírito é tudo: a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo
espiritual, onde “paira”, para depois reencarnar.
6. ... A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois Espíritos, um pode não
ser tão feliz quanto outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que
por isso precisem estar, cada qual, em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto
que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos: este percebe a luz
da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos Espíritos inerente às suas
qualidades, haurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja à superfície da Terra, no meio dos
encarnados, ou no Espaço.

A cada um segundo as suas obras
Livro O Céu e o Inferno - Cap. III – O Céu
7. O progresso nos Espíritos é o fruto do próprio trabalho; mas, como são livres, trabalham no seu
adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade,
acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam
rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios
autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: — A cada um segundo as
suas obras.

Quais são as nossas Obras ?

8. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do Espírito: ao progresso
intelectual pela atividade obrigatória do trabalho; ao progresso moral pela necessidade recíproca dos
homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades.

Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos
esforços que emprega para domar suas inclinações más. (ESE Cap. X, Item 4)

Etapas de toda obra
Como executamos uma obra?
E as nossas obras? Nos campos físico e espiritual…
Estamos preparados, temos a fé inabalável e a vontade firme?
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não
tem obras?
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de
obras, está morta.” – Tiago 2:14-18

Lembrete importante:
Somos filhos de Deus – que é Justo e Bom.
Se a nossa Fé fosse do tamanho de um grão de mostarda...

Os trabalhadores da última hora – ESE Cap. XX
2. ... Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse:
Comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco
mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais; mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos
chamava para a sua vinha, sem que quisésseis penetrar nela! Eis-vos no momento de embolsar o salário; empregai bem a
hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante
fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade.
– Constantino, Espírito Protetor. (Bordéus, 1863.)
OS OBREIROS DO SENHOR
5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos
serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias
de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos:
“Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto
o Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às
vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra!” Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões,
houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão! ...
– O Espírito de Verdade, (Paris, 1862)

Brilhe a vossa luz
"Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus". (Mateus, 5:16)

Que luz é essa que Jesus está se referindo?
Como está a nossa Luz?

Conhece-te a ti mesmo….

Nossa Luz e Nossas Obras
Quais são as “Obras” que precisamos completar nessa encarnação?
 Reconciliação
 Paciência
 Perseverança
 Fé
 Humildade
 Caridade
 Perdão
 Família
 Desapego
 Amor
Cada um tem a sua propria obra …

Fora da Caridade não há Salvação – ESE Cap. XV
10. Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na
Terra e no céu; na Terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, porque os que a
houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia
o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a Terra da Promissão. Ela brilha no céu, como auréola
santa, na fronte dos eleitos, e, na Terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita,
benditos de meu Pai. Reconhecê--los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime
com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de
ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como regra, por
isso que é um reflexo do mais puro Cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará.
Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudésseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente
os que a possuem hajam de ser salvos; é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz
melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer
que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a
caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. – Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.)
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