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O DEVER 

Começando a refletir sobre o Dever 

Como devemos entender o significado desta palavra? 

No sentido a que se refere, para o entendimento do 
conceito que importa neste Estudo, encontramos: 
incumbência, responsabilidade, compromisso. 
Também: obediência, fidelidade, lealdade. 

O Dever tem seus fundamentos na Moral. 

Tomando os conceitos à luz do Evangelho e, por 
conseguinte, da Doutrina Espírita, cumprir o Dever é 
buscar consolidar o amor em nossas vidas. 

Procurar direcionar nossa caminhada ao 
cumprimento das Leis que o Pai deixou guardadas em 
nós, na Consciência.  

É sentir-se pleno na manifestação da paciência, 
tolerância, indulgência, bondade, respeito, fé, 
esperança, caridade, humildade, obediência, 
resignação. Enfim, das virtudes.  

Todas as manifestações das virtudes em nós são 
expressões dos deveres que nos cabem na jornada do 
Espírito que somos. 

Expressar a luz que existe em nós e que muitas 
vezes deixamos esquecida.  

O Evangelho Segundo o Espiritismo, no Cap. XIII, 
item 9 – Caridade Moral –, afirma:  

 - “A caridade é a virtude fundamental sobre que 
há de repousar todo o edifício das virtudes 
terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a 
caridade não há esperar melhor sorte, não há 
interesse moral que nos guie; sem a caridade não 
há fé, pois, a fé não é mais do que pura 
luminosidade que torna brilhante uma alma 
caridosa.” 

Todas as manifestações das virtudes em nós são 
expressões dos deveres que nos cabem na jornada do 
Espírito que somos. 

Estarmos conectados a essas virtudes é expressar a 
luz que Jesus afirmou existir em nós e que, muitas 
vezes, deixamos esquecida: “Vós sois a luz do mundo 
(...) (Mt 5:14) 

O Evangelho convoca-nos a que busquemos a 
significação ao cumprimento de nossos deveres 

morais.  Estes são compromissos que fazem parte do 
nosso processo evolutivo.  

Nosso caminhar espiritual tem como estrutura 
fundamental nossos passos, atrelados a princípios 
insofismáveis, desde a origem do Universo. 

Não há caminhar sem metas. Os objetivos a serem 
alcançados precisam ser trabalhados. Tarefas devem 
ser cumpridas. Para que atinjamos resultados 
esperados, faz-se necessário estejamos dispostos a 
realizações. 

O processo reencarnatório requer que abracemos 
metas para ajustes, resgates, reconstrução de 
princípios. O nosso ir e vir entre os planos – espiritual e 
material – contempla análise, planejamento, elaboração 
de projetos e assunção de compromissos. Estes, são os 
deveres que assumimos objetivando a construção de 
um novo Ser – Espírito renovado. 

“O dever é a obrigação moral da criatura para consigo 
mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O 
dever é a lei da vida.” (1) 

A obrigação moral para com os outros é a parte a que 
podemos chamar compromissos visando a reconstrução 
das nossas relações interpessoais. (2) 

Conhecendo os fundamentos que dão significado ao 
Dever, cabe a nós escolher o caminho a seguir, em 
direção à evolução espiritual. Em nossas escolhas, por 
caminhos a trilhar, somos ainda levados pela fragilidade 
de nossos interesses. Atração por facilidades que se 
apresentam a nós, decorrentes de tendências ainda não 
trabalhadas pelo nosso intelecto. Não teríamos 
alcançado, ainda, condição moral desejável para o 
Espírito que somos. 

No íntimo do Ser, sentimo-nos, por vezes, advertidos 
ao fazer escolhas. A consciência, guardiã interior a 
buscar alertar-nos para o Dever a se cumprir, no 
caminhar pela elevação espiritual. No entanto, nossos 
anseios menos nobres vencem a batalha diante de 
vontade ainda frágil.  

Dever é a linha divisória entre nossos frágeis impulsos 
emocionais e o amor que devotamos a Deus. 

O cumprimento do Dever requer a conscientização de 
virmos conferir à Alma o vigor imprescindível à sua 
evolução.  

Teremos plena confiança no dever cumprido e a 
satisfação de havermos participado do importante 
processo na transformação das condições da Humanidade, 
ainda que em nível pontual. Pois teremos deixado o nosso 
exemplo e sensibilizado outros a buscarem o caminho pelo 
qual trilhamos. 

Busquemos o aprendizado do Evangelho do Cristo, o 
praticar seus ensinamentos e tentar promover a 
autotransformação que, pelo nosso exemplo no trabalho 
edificante, far-se-á agente transformador do meio em que 
vivemos. 

(1) Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XVII, item 7. 
(2) O Céu e o Inferno, Cap. VII As penas futuras segundo o 

Espiritismo, Código Penal da Vida futura, itens 16° e 
17° 

 

Referências ao tema no Evangelho por Emmanuel 

Mateus 

“Cumpre o dever de hoje, com segurança e tranquilidade, 
sê, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os 
outros e para contigo mesmo, e o Plano da eterna 
Sabedoria de alcançará gradativamente a serviços 
sempre mais expressivos e sempre mais importantes, 
porque na confiança de tua fidelidade ao Bem, estarás 
repetindo com o Amor de Jesus: “Seja afeita, Senhor, a 
Tua vontade, assim na Terra como nos Céus “. 

Seja feita a divina vontade Evangelho por Emmanuel 
(Mt 6:10) 

“Podes apropriar-te da felicidade alheia através de pleno 
domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de 
alguém, mas, embora padecendo agoniada fome de 
afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede 
convivência e carinho. Com semelhante procedimento, 
acendes na própria alma a chama do amor puro 
comande, um dia, aquecerás os entes queridos, nos 
planos vida eterna.” 

Na construção da virtude Evangelho por Emmanuel Mt 
(5:10) 

“Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado 
é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o 
sublime valor dissidência, a seu tempo, na obra superior 
do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a 
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ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, 
norteando-lhe os destinos.” 

Homens de fé Evangelho por Emmanuel (Mt 7:24) 

Marcos 

“Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos 
atribui, colaborando quanto possível pela vitória do 
bem a atender o amor que o Mestre nos legou e 
alcançaremos, com urgência possível, o clima 
celestial para nós e para os outros.” 

O Reino de Deus está próximo Evangelho por 
Emmanuel (Mc 1:15) 

Lucas 

“Se um homem permanece consciente quanto aos 
deveres que lhe competem, quanto mais altamente 
pago, estará mais intranquilo.” 

Salários Evangelho por Emmanuel (Lc 3:14) 

“Nosso dever é a nossa escola.  
Por isso mesmo, a senda estreita a que se refere 
Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e 
constante, no culto às obrigações assumidas diante 
do Bem eterno.” 

A senda estreita Evangelho por Emmanuel (Lc 
13:24) 

“Atentemos para a assertiva do Mestre - “ao menos 
neste dia “. 
(...) 
Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à 
tranquilidade individual. Guarde cada homem digna 
atitude de compreensão dos deveres próprios e os 
fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide 
cada pessoa do que se lhe refira à conta particular e 
dois terços dos problemas sociais do mundo surgirão 
naturalmente resolvidos.”  

Conta particular Evangelho por Emmanuel (Lc 
19:42) 

“Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem 
de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas 
desde o instante em que nos rendemos aos 
desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o 
dever da própria regeneração, avançamos para 
região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e 
todo fardei é leve. Chegado a essa altura o espírito 

endividado não permanecerá em falsa atitude 
beatifica, reconhecendo, acima de tudo, que, com 
Jesus, o sofrimento e retificação e as cruzes são 
claridades imortais.” 

No Paraiso Evangelho por Emmanuel (Lc 23:43) 

Cartas de Paulo 

I Coríntios 

“Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para 
demonstrar o dever bem cumprido.” 

Cada qual Evangelho por Emmanuel (I Co 12:4) 

“(...) persevera no dever que abraçaste e não temas. 
 (...) prossigamos nas tarefas em que fomos 
engajados, com vistas ao bem de todos, aprendendo, 
trabalhando e servindo, ante a benção de Deus.” 

Serve e confia Evangelho por Emmanuel (I Co 1:9) 

Romanos 

“Meditemos na extensão de nossos deveres Morais, 
no círculo das responsabilidades que abraçamos com 
a fé cristã. “ 

Rotulagem Evangelho por Emmanuel (Ro 8:9) 

Pedro 

“Quem cultiva a obediência ao Pai, no coração, sabe 
encontrar as oportunidades de construir com seu 
amor.” 

Zelo do bem Evangelho por Emmanuel (I Pe 3:13) 

“Procuremos, pois, o Mestre dos mestres como a luz 
de nosso caminho. E cotejando, com as lições d’Ele, 
avisos e informes, mensagens e advertências que nos 
sejam endereçados, desse ou daquele setor de 
esclarecimento, aprenderemos, sem sombra, que a 
humildade e o serviço são nossos deveres-te cada 
hora, para que a verdade nos ilumine e para que o 
amor puro nos regenere, perseverando-nos, por fim, 
contra o assédio de todo mal.”  

Ante falsos profetas Evangelho por Emmanuel (I Jo 
4:1) 
----------------------------------------------------------------------- 

Link para o áudio do Estudo 

www.eldaevelina.com/o-dever/ 

 

 

 

 

 

 

Estudo virtual postado no Facebook 

https://www.facebook.com/geaef/ 

 

“Atendamos ao cumprimento do dever que a vida 
nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória 
do bem a atender o amor que o Mestre nos legou e 
alcançaremos, com urgência possível, o clima 
celestial para nós e para os outros.” Evangelho por 
Emmanuel (Mc 1:15) 
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