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A Importância do trabalho no Bem

Nazareno Feitosa
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO NO BEM

No movimento espírita, parece-me que há 2 tipos de obsediados:
- Os que trabalham demais, prejudicando seu trabalho, família e lazer;
- Os que precisam muito trabalhar e ainda não começaram.

“O remédio para esse rapaz é trabalho” afirmou o mentor de Wanderley Pereira quando
fui queixar-me de depressão.

DE MUNDO DE PROVAS E EXPIAÇÕES A PROVAS E AÇÕES!
Já é tempo de mudar a Terra de mundo de provas e expiações... para de provas e

ações! (acabemos com essa cultura da culpa!)
Oração = Hora da Ação. Troque a depressão, por “depressa, ação”!
O meu fardo é leve
FOTO de Chico Xavier tomando café e sorrindo, às 5h da manhã, após atender durante
30h ininterruptas: o contentamento em servir!

O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve!
O trabalho voluntário, em grupos, transforma-se em agradável lazer, pela alegria de
reencontramos os amigos, nos confraternizarmos, e, após o trabalho, sairmos para
almoçar ou jantar juntos!
L.E. 909: O esforço é bem pequeno. Mas quão poucos o fazem!

Principais queixas, desculpas e erros de interpretação

Não tenho tempo !
Ah, não tenho tempo! dizem alguns. Mas temos tempo para a novela, para as revistas de
fofoca, para as tragédias do jornal, para a farra...
Tempo é questão de prioridade. Quando priorizamos algo, arrumamos tempo! Já viram
alguém não ter tempo pra namorada nova?
A maioria dos trabalhos voluntários é somente 1 vez por mês! Você dedica apenas 2 horas
de um sábado por mês! (tão pouco, né?)
Divaldo certa vez marcou uma palestra e trancou todo mundo no salão. Em vez de
dar a palestra, fez uma prestação de contas da Mansão do Caminho (se avisasse o
que seria, não teria ido ninguém!)
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Sou muito imperfeito ainda, não sei nada, não posso ajudar!
Parafraseando o L. dos Esp., que diz que quanto maior a dificuldade, maior o mérito,
poderíamos dizer: Quanto maior a (nossa) dificuldade e atraso, maior o mérito! Imagine
como nosso esforço será abençoado!
Se somos tão atrasados assim, mais um motivo para tirarmos o atraso!
Alguns afirmam que Lampião anda ajudando Dr. Bezerra de Menezes, descendo até as
regiões umbralinas mais profundas para chamar, de peixeira na mão, os espíritos mais
renitentes: “Dr. Bezerra mandou lhe chamar, você quer ir por bem ou por mal ?”
Imagine! Até ele ta ajudando! Por que a gente não pode ajudar?

Ah, já estou muito velho, já errei muito, não adianta!
A mensagem do Evangelho é revolucionária. Na Parábola dos Trabalhadores de Última
Hora, Jesus afirma que isso não importa. O salário dos últimos será igual ao dos
primeiros!

Se eu ganhar na mega-sena, dou metade para os pobres!
Quem nunca fez essa proposta para Deus? Assim seria muito fácil! Não teríamos quase
nenhum mérito, além de ser uma prova muito difícil. A Lei do Trabalho é a lei que rege o
universo!
Muito maior valor tem “óbolo da viúva”, que retirou do que lhe era necessário, para
ajudar!

Não adianta dar o peixe, temos que ensinar a pescar!
Concordamos inteiramente. É por isso que não devemos nos limitar à assistência, mas à
promoção social, oferecendo estudo e capacitação.
Mas como ensinar a pescar, se a pessoa de tão fraca e faminta nem consegue segurar a
vara? (CX)

Não vamos resolver o problema do mundo!
Chegaram pra Chico e perguntaram: Chico, você acha que distribuindo esses pães e

algumas moedas vai resolver o problema do mundo? Chico respondeu: Não, é verdade.
Sabemos que essa é uma tarefa que compete à toda a sociedade. Mas imagine uma casa
pegando fogo... Enquanto os bombeiros não chegam, não me é lícito jogar alguns baldes
de água, para combater o incêndio?
Temos que antes, estudar muito!
Emmanuel afirma que temos que por a “mão na massa”. O estudo é fundamental,
mas não é tudo. Se ficarmos só estudando poderemos nos tornar os novos “doutores
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da lei”, os fariseus, da época de Jesus. O importante é a prática do bem. Em quase
todas doutrinas filosóficas e religiosas, desde Buda, afirma-se que um grama de ação
vale mais do que uma tonelada de palavras!
Temos que aprender também com as pessoas da Assistência e Promoção Social.
Enquanto só estudando, estamos no jardim da infância... O pós-doutorado em
Espiritismo é no trabalho voluntário! Fora da Caridade não há salvação! (E.S.E.)
OBS: O estudo é importantíssimo, é conforto e sustentação espiritual. Divaldo diz que nas
reuniões de estudo, palestras, seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões!

“Quero ver obsessor resistir a um ano de visita ao leprosário!” (WO)

A importância de colaborarmos com a casa espírita

OS ESPÍRITAS ACREDITAM EM MILAGRES?
Não, segundo o Esp., todos os milagres têm causas naturais. Mas tem espíritas que
devem acreditar em milagres, sim, pois acham que a casa paga suas contas e funciona
sozinha, sem a ajuda de ninguém!

POR QUE NO ESPIRITISMO NÃO TEM DÍZIMO?
É porque o dízimo é errado? Não. Jesus viu o dízimo sendo cobrado e pelo contrário,
elogiou, sobretudo quando damos do que nos falta, do nosso necessário, como na
passagem do “óbolo da viúva”.
Bezerra de Menezes, sem dinheiro, doou até o seu anel de formatura!

HÁ ALGO ERRADO COM O DÍZIMO?
Com o dízimo, propriamente, nada. O dízimo é necessário para o sustento e crescimento da
casa e das atividades assistenciais. O problema é quando é cobrado equivocadamente,
como no passado, quando se cobravam as indulgências, ou seja, quando se afirmava que
se déssemos bens para a igreja, iríamos para o paraíso. Ou como fazem ainda alguns
irmãos de outras crenças que dizem que se dermos bens para Deus, ele dará o dobro para
nós. O Espiritismo não prega isso. No Espiritismo, o dízimo não é obrigatório porque se
pressupõe que quem é espírita, já tem consciência, e quando a gente tem consciência, o
dízimo não precisa ser obrigatório, porque sem precisar mandar, nós mesmos, por vontade
própria, vamos lá e contribuímos.
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Para a casa espírita, é muito melhor a campanha de sócios, porque tendo uma receita
certa, mais ou menos fixa, a casa pode programas suas despesas. Se ficar dependendo
de eventos, ou de outras entradas eventuais, não tem como prever e fechar suas contas.
Como não tem dízimo, as casas espíritas acabam tendo que fazer um monte de eventos,
num desespero danado por recursos. Acho que os espíritos deixam isso acontecer porque
pelo menos assim vamos para a imprensa divulgar o evento e, por tabela, divulgamos o
Espiritismo.
Há muitas pessoas freqüentando o ESDE, na casa. Se cada um desse R$ 5,00 por mês,
daria para pagar todas as despesas e ainda sobraria o lucro da livraria e dos eventos para
aumentarmos as atividades assistenciais e abrirmos ou ajudarmos outras casas espíritas!

VOCÊ QUER SER ESPÍRITA NA PRÓXIMA REENCARNAÇÃO?
Você acha que vai reencarnar aonde, na próxima vida? Em Júpiter?
Não, meus amigos, quase todos iremos voltar para cá. Se você quer encontrar um mundo
melhor quando retornar, se você deseja ser espírita na próxima vida, ajude o Espiritismo a
crescer. Se no futuro não houver uma casa espírita próxima da residência de nossos
futuros pais, quem garante que eles serão espíritas?

Por favor, ajudem-nos, porque adoramos ser espíritas!
A IMPORTÃNCIA DE RETRIBUIR TUDO QUE RECEBEMOS
Dos 10 cegos que Jesus curou em Jericó, apenas 1 voltou para agradecer! Nós ainda
somos assim... Quem, hoje, lembra do estado como chegou na casa espírita e de como
foi ajudado?
Dinheiro pro remédio da farmácia tem, mas para o “remédio do espírito”, para ajudar a
casa não tem! Quantos de nós estamos economizando por não precisamos mais de
remédios, graças à ajuda espiritual que recebemos? Ninguém faz essa conta!
Os dirigentes espíritas não são remunerados, como em outras religiões. Na casa espírita,
a prestação de contas normalmente é afixada todos os meses no flanelógrafo. Confira,
sugira, participe!
Os dirigentes da casa têm muita, muita experiência, alguns conhecem o Espiritismo em
várias partes do Brasil... Confiemos em sua competência e capacidade. Mas, se achamos
que podemos fazer melhor, então não critiquemos, mas ofereçamo-nos para o serviço.
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Após a criação do Pólo Bezerra de Menezes em Jaguaretama, o INCRA ficou
querendo que os espíritas ajudassem em outros assentamentos, tamanho o sucesso,
com um baixíssimo custo!

NÃO FAZEMOS MAIS DO QUE NOSSA OBRIGAÇÃO

“Ninguém faz caridade na Terra” disse o médium paulista João Berbel. “Como assim? Não
tem tanta gente fazendo caridade por aí?”, disse.
Ele respondeu: “Nazareno, o único que fez caridade aqui na Terra foi Jesus, por que Ele é

um espírito puro. Enquanto nós tivermos todo nosso passado de compromissos, não
estamos fazendo caridade, não, estamos fazendo somente nossa obrigação!”
NÃO DEIXE PARA AMANHÃ!

“Dádiva tardia significa recusa”, diz Emmanuel.
Aproveitemos ainda hoje esse tesouro que nos é ofertado: servir! E colhamos as
bênçãos e alegrias ainda hoje dessa semeadura de amor!

Receba as notícias do movimento gratuitamente no seu e-mail.
Basta mandar seus dados para: gepe@secrel.com
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