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CONCEITO
1. Obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e
costumes ou pela própria consciência; encargo.

2. Em sentido absoluto, conjunto das obrigações de uma pessoa: Ser fiel ao
dever.

3. Em sentido particular, uma regra de ação específica ou uma obrigação
definida. (Michaelis Dicionário de Língua Portuguesa)

O DEVER
• “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. [...]

• O dever é o resumo prático de todas as especulações morais; é uma bravura
da alma que enfrenta as angústias da luta; é austero e brando; pronto a
dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das
suas tentações. ” (KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB. Capítulo 17,
item 7)

• Dever – região moral de serviço em que somos constantemente alertados
pela consciência. (Emmanuel. Pensamento e Vida. Capitulo 21)

DESCUMPRIDORES DE DEVERES
• Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem
merecedores de tudo. [...] Não assumem responsabilidades, nem cumprem
com os deveres que lhes cabem. [...] São exigentes com a conduta alheia e
benevolentes com os próprios erros. [...] Fáceis e gentis quando favorecidos,
tornam-se rudes e ingratos, se não considerados como acreditam merecer.
( Joanna de Ângelis. Jesus e Atualidade. Capítulo 8)

DEVER E CONSCIÊNCIA
• Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se
achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm
testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O
dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. (KARDEC, Allan. O
Evangelho Segundo o Espiritismo. FEB. Capítulo 17, item 7)

DEVER E ESFORÇO
“Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de
outrem. [...] O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Esse
esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena
sintonia com o equilíbrio cósmico. ( Joanna de Ângelis. Jesus e Atualidade. Capítulo 8)

DEVER DE SERVIR
• “Em matéria de beneficência, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida
que nos cerca. [...] E isso não sucede tão somente a nós, as criaturas que atingimos a
razão, mas igualmente a todos os seres. [..] Acontece, no entanto, que na criatura
humana, o discernimento conquistado cria o problema da livre aceitação do dever de
servir. (Emmanuel. Encontro de Paz. Psicografia de Chico Xavier)

• “Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com
dignidade, são expressões do dever diante da vida. [...] És servidor do mundo.” . (
Joanna de Ângelis. Jesus e Atualidade. Capítulo 8)

DEVER E AÇÃO
• “A ação deve predominar, porque é resultante do dever. Para ela não se
tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras, mas sim a decisão
para realiza-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação; bem
entender, a fim de melhor atuar. [...] Todas as parábolas que Ele nos ofereceu
estão plenas de ação, sem impositivos externos, antes como resultado de
espontânea lucidez da consciência desperta.” ( Joanna de Ângelis. Jesus e
Atualidade. Capítulo 8)

DEVER E RAZÃO
• “O dever é o mais belo laurel da razão; descende desta como de sua mãe o
filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida,
males aos quais a Humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à
alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.” KARDEC, Allan. O Evangelho
Segundo o Espiritismo. FEB. Capítulo 17

QUAL A FUNÇÃO DO DEVER EM
NOSSAS VIDAS?
Palestra de Artur Valadares
https://youtu.be/rGeExG4mUKU?t=2085s

