A BASE PRINCIPAL DO TEMA

Livro Primeiro – As Causas Primárias

Livro Segundo – Mundo Espírita ou dos Espíritos
Livro Terceiro – As Leis Morais
Capítulo III – Lei do Trabalho
• Necessidade do Trabalho
• Limite do Trabalho. Repouso.
Livro Quarto – Esperanças e Consolações

AS LEIS NATURAIS

10 Leis
Morais

Perfeição
Moral

• Capítulo XVII
• Sede Perfeitos

RESUMO DAS LEIS NATURAIS
Lei de Adoração
• Mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade
Lei do Trabalho
• É uma necessidade. A necessidade é a consciência de que nos falta algo. Toda ocupação útil é trabalho.
Lei da Reprodução
• Relativo à reencarnação e suas variáveis. Sobre o equilíbrio da vida no planeta.
Lei de Conservação
• Necessidade natural de todos os seres vivos.
Lei de Destruição
• Tem seu efeito positivo nas transformações necessárias.
Lei de Sociedade
• Sendo um ser naturalmente social, evidencia a ética de suas relações com o próximo
Lei de Progresso
• Trata do aperfeiçoamento de todos os seres da natureza
Lei de Igualdade
• Todos os seres têm as mesmas oportunidades de desenvolvimento.
Lei de Liberdade
• Direitos e deveres inalienáveis ao homem.
Lei de Justiça, Amor e Caridade
• A verdadeira justiça e a prática do amor e da caridade para com todos.

NOSSA LÍNGUA: O TRABALHO
•

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA

•
•
•
•
•
•
•

trabalho (derivação regressiva de trabalhar) s. m.
1. Ato de trabalhar.
2. Qualquer ocupação manual ou intelectual.
3. Esmero, cuidado que se emprega na feitura de uma obra.
4. Obra feita ou que se faz ou está para se fazer.
5. Labutação, lida.
6. O fenômeno da vitalidade dos órgãos.

FÍSICA: O TRABALHO
Para se colocar algum objeto em
movimento, é necessária a aplicação de
uma força e, simultaneamente, uma
transformação de energia. Quando há a
aplicação de uma força e um
deslocamento do ponto de aplicação
dessa força, pode-se dizer que houve
uma realização de trabalho.

FISIOLOGIA: O TRABALHO
Desgaste de energia na ação
muscular ou mental.

FILOSOFIA: O TRABALHO
• O homem é um ser que trabalha e produz o mundo e a si mesmo.
• O animal não produz a sua existência, mas apenas a conserva agindo
instintivamente (...)
• O trabalho humano é a ação dirigida por finalidades conscientes, a resposta
aos desafios da natureza na luta pela sobrevivência. Ao reproduzir técnicas
que outros homens já usaram e ao inventar outras novas, a ação humana se
torna fonte de ideias e ao mesmo tempo uma experiência propriamente dita.
• O trabalho, ao mesmo tempo que transforma a natureza, adaptando-se às
necessidades humanas, altera o próprio homem, desenvolvendo suas
faculdades.
• Isso significa que pelo trabalho o homem se autoproduz.
• O trabalho estabelece a relação dialética entre teoria e prática – uma não
pode existir sem a outra.
Antecipação
da ação pelo
pensamento

Projeto

Ação –
deliberada e
intencional

HISTÓRIA: O TRABALHO

IDADE
MODERNA
IDADE MÉDIA
GRÉCIA E
ROMA
ANTIGAS
ANTIGUID
ADE
• Tragédia,
pessimismo
• Etimologia
(Tripalium)

• Trabalho escravo
• Desvalorizado

• Teologia tenta
equilibrar
• Contemplação x
Manual

• Burguesia
• Livre Comércio
• Inventos e Técnicas

REVOLUÇÃO
INDUSTRIAL
• XVIII ao XIX

HISTÓRIA: O TRABALHO

MUNDO DE
REGENERAÇÃO

SÉCULO XXI
•Sociedade do Conhecimento
•Forças convervadoras x
Forças progressivas
•Trabalho globalizado
•Barreiras ideológicas ruindo

SÉCULO XX
•Experimentos socialistas
frustrados
•Hegemonia do Capitalismo
•Divisão da sociedade em
classes distintas
•Administração Científica
•Trabalho “alienado”
•Sociedade do Consumo
•Sociedade da Informação
•Enriquecimento sem
produção de bens
•Experimentos Comunitários –
Economia Solidária
•Movimento pelo Planeta

•Qual tipo de trabalho e
sistema social adotaremos
na Terra?
•Será o início do Socialismo
Cristão?
•Instalaremos a sociedade
da Aristocracia Intelecto
Moral prevista por Kardec?

ESPIRITISMO: RESUMO LEI DO TRABALHO

NECESSIDADE DO TRABALHO
Questões 674 a 681 – Livro dos Espíritos
• O trabalho é uma Lei da Natureza e por isso mesmo necessário.
• Atende necessidades objetivas e subjetivas.
• Toda ocupação útil é trabalho.
• O trabalho na terra é expiação e alavanca de progresso.
• Animais trabalham para sua auto conservação. O homem vai além – pelo
pensamento.
• Quanto mais espiritualizados os mundos, mais sublimado é o trabalho.
• O homem rico e autossuficiente não está livre de ser útil à sociedade.
• Cada um é útil na proporção de suas faculdades e responde pelo peso que causa à

sociedade.
• Amor paterno e Amor filial são naturais. Um deve prover a necessidade do outro.

LIMITE DO TRABALHO E REPOUSO
Questões 682 a 685.a – Livro dos Espíritos

• O repouso serve para reparar as forças do corpo e transcender
a inteligência.
• O limite do trabalho é o limite das forças.

• Explorar o próximo pelo trabalho é transgressão às Leis de Deus.
• O homem, na velhice, sem forças, tem direito ao descanso e ao atendimento pelos
que gozam de forças e saúde produtivas.
• Na falta de família, a sociedade deve suprir a necessidade dos fracos.
• O homem deve trabalhar, mas a sociedade precisa regular produção, consumo e
trabalho, privilegiando a educação moral das massas – a educação dos bons
hábitos.
• Educação é o elemento real do bem estar e segurança de todos.

ESPIRITISMO: REFLEXÕES
A hierarquia de necessidades humanas segundo Maslow

Abraham Maslow, EUA, 1908-1970

ESPIRITISMO: REFLEXÕES
“TUDO QUE LIGAR NA TERRA, SERÁ LIGADO NO CÉU” JESUS

MUNDO
ESPIRITUAL
FAMILIA

COMUNIDADE

SOCIEDADE

MUNDO
MATERIAL

PROFISSÃO

INTIMIDADE

DISSE JESUS...

“MEU PAI
TRABALHA ATÉ
AGORA , E EU
TRABALHO
TAMBÉM”
JOÃO 5:17.

