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Estudo 1
Deus e Seus Desígnios

O Livro dos Espíritos
Parte I Cap. I - De Deus
Parte III Cap. I - Da Lei Divina
Claudio C. Conti

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Parte I - Capítulo II

De Deus

Questão 1
Que é Deus?
“Deus é a inteligência suprema, causa
primária de todas as coisas”
Como causa primeira, tudo, além de Deus,
só existe por causa do próprio Deus.

Questão 3
Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito?
“Definição incompleta. Pobreza da linguagem
humana, insuficiente para definir o que está
acima da linguagem dos homens.”
Como é impossível definir Deus com a nossa linguagem,
isto é, com o conhecimento atual, será melhor não tentar
definir, mas compreender Deus?
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Questão 4
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
“Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há
efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é
obra do homem e a vossa razão responderá.”
O universo não é considerado obra do homem, então
Deus criou o universo?
“Homem” e “humanidade” seriam a mesma coisa?
“Humanidade” engloba os desencarnados, e “homem”?

Nota de Kardec sobre Q. 4
Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar
sobre as obras da Criação. O Universo existe,
logo tem uma causa. Duvidar da existência de
Deus é negar que todo efeito tem uma causa e
avançar que o nada pôde fazer alguma coisa.
Lendo o capítulo I do livro A CAMINHO DA LUZ não
parece ser obra de Deus.

A Caminho da Luz
a) “Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu
os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra...”
b) “Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, nos
serviços da elaboração paciente das formas.”
c) “A Natureza torna-se uma grande oficina de ensaios
monstruosos.”

Muita informação ainda não estava disponível na época
de Kardec, especialmente André Luiz e Joanna de
Ângelis sobre o pensamento e sua ação na matéria, por
isso credita o universo diretamente a Deus.
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Questão 6
O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não
poderia ser fruto da educação, resultado de idéias
adquiridas?
“Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens
esse sentimento?”

Os selvagens atribuiam à divindade qualquer fenômeno
que não podiam explicar e eram considerados mágicos. Os
deuses desses selvagens não necessariamente eram bons.
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Nota de Kardec sobre Q. 6
Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse
tão somente produto de um ensino, não seria universal e
não existiria senão nos que houvessem podido receber
esse ensino, conforme se dá com as noções científicas.
Os budistam não crêem em Deus. Os bodhisativas são
mais como os santos da Igreja Católica
(Jesus seria um bodhisativa).
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Questão 10
Pode o homem compreender a natureza íntima de
Deus?
“Não; falta-lhe para isso o sentido.”
Compreender Deus também não será possível. Tomar
consciência de Deus será sentir Deus em nós?

Questão 11
Será dado um dia ao homem compreender o
mistério da Divindade?
“Quando não mais tiver o espírito obscurecido
pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se
houver aproximado de Deus, ele o verá e
compreenderá.”
Ver e compreender Deus é possível, depende
apenas do nível evolutivo.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Parte III - Capítulo I

Da Lei Divina

Questão 614
Que se deve entender por lei natural?
“A lei natural é a lei de Deus. É a única
verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe
o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é
infeliz quando dela se afasta.”
O que significa “se afastar da lei de Deus”?
Quantas “leis” equivalentes a lei de Deus existem?
Sendo “causa primária”, como pode haver uma outra lei
que se estaria sujeito quando desviamos da lei de Deus?
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O que significa “se afastar da lei de Deus”?
630. Como se pode distinguir o bem do mal?
“O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal,
tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é
proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é
infringi-la.”
Quantas “leis” equivalentes a lei de Deus existem?
Sendo “causa primária”, como pode haver uma outra lei
que se estaria sujeito quando desviamos da lei de Deus?
Resposta no Estudo 2: A Gênese  “Deus” e “O Bem e o Mal”
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Questão 618
São as mesmas, para todos os mundos, as leis
divinas?
“A razão está a dizer que devem ser apropriadas à
natureza de cada mundo e adequadas ao grau de
progresso dos seres que os habitam.”

Havendo uma lei apenas, ela deverá abranger
todas as possibilidades evolutivas?
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Havendo uma lei apenas, ela deverá abranger
todas as possibilidades evolutivas?
636. São absolutos, para todos os homens, o bem e o
mal?
“A lei de Deus é a mesma para todos; porém, o mal
depende principalmente da vontade que se tenha de o
praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal,
qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há
quanto ao grau da responsabilidade.”
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Questão 621 e 621a
Onde está escrita a lei de Deus?
“Na consciência.”

Visto que o homem traz em sua consciência a lei de
Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada?
“Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse
lembrada.”

Questão 623
Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus
não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os
transviar-se por meio de falsos princípios?
“Certamente hão dado causa a que os homens se
transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e
que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes
não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens
de gênios, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes
verdades muitas vezes se encontram.”
Grandes equívocos e grandes verdades. Como distinguir?

Grandes equívocos e grandes verdades. Como distinguir?

Esta é a grande dificuldade de quem busca
encontrar Deus.
Contudo, a sua “lei” está escrita na consciência
e é lá que se deve procurar.
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Questão 626
Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais?
Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis
só por intuição os homens o tiveram?
“Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte?...
Estando as leis divinas escritas no livro da Natureza,
possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis
procurar...”

Na consciência ou em toda parte?

Na consciência ou em toda parte?
Os ensinamentos precisam alcançar a todos.
Cada um se aprofundará o quanto desejar.
Quanto mais se aprofundar, mais entenderá.
A questão 628 esclarece este assunto.

Questão 628
Por que a verdade não foi sempre posta ao
alcance de toda gente?
“Importa que cada coisa venha a seu tempo. A
verdade é como a luz: o homem precisa habituarse a ela, pouco a pouco; do contrário, fica
deslumbrado.
“Jamais permitiu Deus que o homem recebesse
comunicações tão completas e instrutivas como as
que hoje lhe são dadas...”

Fim

