10º ENCONTRO ESPÍRITA SOBRE JOANNA DE ÂNGELIS
A CONSCIÊNCIA DE DEUS
Seção III: A Potencialidade do Ser

OBJETIVO
Dando continuidade aos temas abordados durante encontros anteriores (7o EEJA - o
pensamento e sua ação; 8o EEJA - a estrutura da mente, origem deste pensamento; 9o EEJA - o
reconhecimento de encontrar Deus dentro de nós mesmo), o 10o EEJA busca apresentar os processos
envolvidos na estrutura do espírito encarnado e a sua expressão no mundo material.
Visando este intento, busca a compreensão de participadores ativos na obra da Criação,
incluindo o próprio corpo físico para a manutenção da saúde física e mental. Pretende-se demonstrar
que as Leis de Deus, como apresentada por Jesus, podem ser aplicadas em qualquer nível, não sendo
uma prerrogativa dos mais evolvidos. Conduzindo pensamentos e atos em conformidade com o
ensinamento de Jesus, será possível atingir estados de harmonia e, portanto, felicidade.
Em suma, a paz e harmonia somente poderão ser alcançadas quando o padrão mental e o
comportamento estiverem em acordo. Sob este prisma, a potencialidade pessoal atual é suficiente
para uma vida mais amena, tanto como espírito quanto como encarnado.

1- SER ESPÍRITO

Na condição de espíritos encarnados, isto é, ligados a um corpo ainda muito denso,
encontramos dificuldades para compreender as nossas potencialidades como espíritos e como obra da
Criação. Tentamos compreender o mundo e a nós mesmos como uma relação causal, com um evento
dependendo ou decorrente de eventos anteriores que, por sua vez, causarão eventos futuros.
Nesta premissa, nos mantemos em uma posição de meros observadores, ao invés de
trabalhadores nos desígnios do Pai. Todavia, mesmo no nível evolutivo atual do planeta, a nossa
participação é de grande importância para a sustentação saudável da própria personalidade, tanto
física quanto mental. Esta possibilidade de ação é decorrente do livre-arbítrio que todos temos e que
devemos exercer ao máximo, obviamente que sempre em acordo com as possibilidades individuais.
O conhecimento trazido por espíritos em condição superior, decorrente de seu grau evolutivo,
cuja percepção da realidade é muito mais ampla, é de grande importância para o aprimoramento
pessoal, sendo de grande auxílio para nos tornarmos partícipes atuantes em nossa própria existência.
Joanna de Ângelis amplia a idéia das potencialidades do espírito ao dizer1:

Reconhecida a nova estrutura do ser humano - espírito, perispírito e matéria
- a Psicologia pode melhor penetrar nos arcanos do inconsciente, que possui
todo o conhecimento de tempo - passado, presente e futuro - como a
dimensão de espaço - o infinito no finito.
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Segundo este segmento de texto, como espíritos temos, não apenas conhecimento do passado e
presente, mas também do futuro inseridos na região inconsciente da estrutura mental. Este
conhecimento, apesar de estar temporariamente sem acesso direto, faz parte inerente do acervo
pessoal e, como tal, exerce algum tipo de ação sobre a região consciente, facultando possibilidades
além daquelas que convencionalmente se considera. Obviamente que a dedicação pessoal ao
aprimoramento é imprescindível para o seu uso adequado.
Contudo, possuímos não apenas um conhecimento amplo na dimensão temporal, mas,
também, na dimensão espacial, compartilhando do infinito com o Criador, ensejando um trabalho
muito mais adequado e consciente por parte do espírito encarnado. Obviamente que existe a
necessidade do empenho no processo evolutivo através do estudo e trabalho constante.
Vários são os fatores que afetam intimamente o ser humano. Na busca da sobrevivência e em
suprir as pseudo-necessidades cada vez mais crescente com que o indivíduo se depara, seja no
convívio diário ou através das propagandas a todo momento mais persuasivas, o ser passa por uma
espécie de transe em que nada mais importa, apenas seguir a frente como um trator, passando por
cima de tudo e de todos.
Num outro extremo, encontram-se aqueles que buscam avidamente por atingir estados de
sublimidade, caindo muitas vezes no uso de substâncias tóxicas em uma tentativa de entrar em
contado com algo divino, no isolamento absoluto para não se deixar “contaminar” com o mundano;
outros, ainda, encontram a frustração e o desconcerto em aparentar uma sublimidade que não possui
ou em alcançar patamares ainda inalcançáveis, pois é necessário passar pelos estágios do percurso.
Percebe-se nitidamente que atitudes extremistas causam a desordem em uma estrutura que, a
princípio, é forte, mas que se torna delicada e enfermiça na falta de valores edificantes e
perseverança na busca do bem coletivo.
Joanna de Ângelis ressalta que a saúde humana resulta dos seguintes fatores: equilíbrio
mental, harmonia orgânica e ajustamento sócio-econômico2. Portanto, na busca de condições mais
amenas, o espírito encarnado deverá se harmonizar com a sua condição durante a encarnação seja ela
qual for.
Esta postura não impede a busca de melhorias na condição em que se encontre, mas as ações
devem ser sempre equilibradas e adequadas, reconhecendo sempre que haverá um limite que poderá
ser alcançado em cada etapa da vida. Portanto, o indivíduo deverá estar satisfeito com o que
conseguir alcançar.
A estrutura trina do ser humano apresenta uma espécie de rede energética na qual flui
informação para todas as partes constituinte. Qualquer perturbação nesta rede propiciará condições
para que a desarmonia se instale, podendo causar o aparecimento de enfermidades físicas além do
desconforto mental2.
Em contrapartida, o estabelecimento de pensamentos saudáveis e a determinação na conduta
adequada propiciarão o ajustamento da rede energética responsável pela distribuição de informação
por toda a estrutura orgânica e perispiritual, com repercussão positiva.
Espíritos habitantes de um mundo de expiações e provas trazem, via de regra, conflitos
decorrentes de equívocos cometidos e que teimam em permanecer. Estes condicionamentos atávicos
que são causa de desarmonia necessitam ser devidamente identificados, o que pode ser logrado
através do autoconhecimento, para o direcionamento adequado, o que deve ser realizado através do
processo de substituição de interesses e não a simples tentativa de abafar ou tentar esquecer como se
fosse possível desaparecer por encanto3,4.
Segundo Joanna de Ângelis, “o estado normal da criatura é o de saúde, no qual o bem-estar e
o equilíbrio proporcionam clima respirável de satisfação”5. Percebe-se, então, que as enfermidades,
sejam físicas ou mentais, são condições anômalas do ser que podem e devem ser revertidas.
A idéia de que o estado normal é o de saúde pode ser mais bem compreendido através da
distinção entre o espírito propriamente dito e o seu comportamento como expressão no mundo.
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Sob a visão espírita, a relação entre “ser” e “comportamento” fica muito mais claro. Contudo,
é imperioso um esclarecimento sobre quem é o “ser” e o que é “comportamento”.
Os seres da criação são os espíritos que, por sua vez, usam a matéria no seu processo
evolutivo. A relação entre espírito e matéria fica clara na questão 22a de O Livro dos Espíritos6:

Que definição podeis dar da matéria?
“A matéria é o laço que prende o Espírito; é o instrumento de que
este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação.”
Portanto, Deus cria espíritos7 que se expressam em um mundo espaço-temporal segundo
certas regras que são determinadas e limitadas segundo o seu livre-arbítrio pessoal. Estas regras é
que são objeto de estudo da Física.
Em qualquer estudo sobre os processos que envolvem os fenômenos relacionados com a
experiência humana não se deve confundir o ser com a forma como se expressa. Sob este prisma,
pode-se definir que, por “ser”, entende-se os espíritos e, por “comportamento”, a forma como se
expressam.
Segundo o Evangelho de Mateus, certa feita, Jesus foi procurado por um homem pedindo
auxílio para seu filho. Disse ele que os discípulos nada puderam fazer para socorrer o rapaz. Após a
cura, os discípulos foram ter com Jesus para saber o motivo pelo qual eles não puderam fazê-lo,
Jesus, então respondeu da seguinte forma:

Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé
do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te
daí para ali e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
MATEUS, cap. XVII, vv. 14 a 20.

Uma pergunta fica a ser respondida: O que significa dizer que a “fé transporta montanhas”?
Têm-se, ao menos, duas respostas possíveis. Uma delas, através da interpretação das palavras
de Jesus, as “montanhas” teriam sentido figurado, representando as dificuldades, amarguras, etc.; a
outra abordagem seria considerar o sentido literal das palavras, portanto, as “montanhas” seriam
realmente montanhas que poderiam ser transportadas pela fé.
Apesar da possibilidade de se considerar que a fé possa remover montanhas realmente seja
um exagero, qualquer interpretação, por parte da humanidade da Terra, das palavras de um espírito
da envergadura de Jesus, também seria passível de erros tão grandes quanto uma montanha. Portanto,
o impasse continua.
Tudo dependerá da forma como o espírito se expressa no mundo espaço-temporal em que
vive, abrangendo, inclusive, os limites do seu livre-arbítrio. Desta forma, as limitações de ação
estariam relacionadas com alguma propriedade intrínseca do espírito que, no Espiritismo, esta
propriedade é o nível evolutivo.
Então, diante do exposto, pode-se dizer que a forma como o espírito se expressa no mundo
espaço-temporal em que vive dependerá, por sua vez, do quanto avançou na escala espírita
apresentada didaticamente na Cap. I da Parte Segunda de O Livro dos Espíritos6.
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No Capítulo II do livro A Gênese8, Kardec analisa, com bastante lógica e clareza, os atributos
de Deus, chegando à conclusão, portanto, que Deus é perfeito. Diz, ainda, que é “impossível
conceber-se Deus sem o infinito das perfeições”.
Considerando a Questão 1 de O Livro dos Espíritos6 onde diz que Deus é a causa primária de
todas as coisas, portanto, tudo e qualquer coisa só existe por Sua causa, tem-se, então, que considerar
que tudo que seja devido à Ele há de compartilhar da perfeição.
Contudo, observando o espírito criado não se verifica nele qualquer traço de uma possível
perfeição, pelo contrário, numerosas são as dificuldades que ainda encontra no caminho da harmonia
e felicidade. Porém, percebe-se que o mesmo dilema inicial torna a aparecer, pois se observa a
necessidade de distinguir o espírito criado da forma como se expressa.
Neste ponto vale ressaltar as Questão 23a e 81 de O Livro dos Espíritos6:

23a. Qual a natureza íntima do Espírito?
“Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada
é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo:
coisa nenhuma é o nada e o nada não existe.”
82. Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais?
“Como se pode definir uma coisa, quando faltam termos de comparação e
com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz?
Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria mais exato, pois deves
compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a
matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que
escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos.”

Verifica-se a existência de uma estrutura que é o espírito propriamente dito. Esta estrutura,
segundo a Questão 23a é alguma “coisa” e segundo a Questão 82 é formado de “matéria
quintessenciada”. Todavia, a humanidade da Terra, seja encarnada ou não, ainda não possui meios
para acessar e compreender o espírito como “ser”, sendo ainda analisado e observado através de seu
comportamento.
O único caminho para se crer na fatalidade da felicidade para o espírito é considerar que este
é detentor de uma estrutura perfeita, capaz de atingir a finalidade a que se destina,
independentemente dos percalços do caminho.
Portanto, o espírito, como estrutura, sendo criação de Deus7, é perfeito, porém, como
conteúdo, não o é, se burilando através das experiências pessoais em que aprende a correlacionar
mente e efeito9. Novamente, é preciso dizer que não se deve confundir o ser com a forma como se
expressa no mundo ao redor.
Contudo, este mundo ao redor também necessita ser adequadamente definido para viabilizar o
entendimento, isto é, distinguir entre o que é realidade e o que não é.
O que comumente é referenciado como “mundo físico” é o meio onde o espírito se expressa e
é considerado como sendo a realidade. Porém, a partir do momento em que a Física Moderna
apresenta uma tendência para uma inter-relação entre objetos e fenômenos físicos com o observador,
esta realidade passa a não ser tão “real”, ou melhor, não apresenta uma existência intrínseca,
dependendo, sob a ótica espírita, de espíritos para que os objetos existam e os fenômenos ocorram.
Na condição evolutiva atual da humanidade da Terra, ao que se pode conceber, é possível
vislumbrar a “verdadeira” realidade como sendo a finalidade da Criação, que talvez seja a condição
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na qual os espíritos puros se encontram. Contudo, mesmo esta “realidade” não possui uma existência
intrínseca, pois depende de Deus para existir. Considerando a imutabilidade da Divindade7, o mais
correto, portanto, seria dizer que a finalidade da Criação possua uma existência pseudo-intrínseca10.
Os seguintes pontos, portanto, podem ser salientados:
a. O espírito, como estrutura, faz parte da finalidade da Criação, portanto,
tem uma existência intrínseca.
b. O espírito, como estrutura, é perfeito.
c. O espírito, como conteúdo, não é perfeito, mas evolui interagindo com o
meio onde se encontra.
Tem-se, desta forma, duas ligações: uma com o Pai e outra com o meio.
A ligação com Deus representa o ponto de contato com a realidade, norteando valores e
conduta que, de alguma forma, propiciará o processo educativo e, consequentemente, evolutivo do
espírito.
A ligação com o meio, por sua vez, propiciará que o processo evolutivo seja aplicado,
estimulando os sentimentos mais básicos do espírito, independentemente do grau que esteja. Faz-se
necessário esclarecer que os sentimentos básicos de um nível não são os mesmos em níveis mais
elevados ou mais baixos.
Baseando-se na Questão 621 de O Livro dos Espíritos6 que diz que as leis de Deus estão
gravadas na consciência do espírito, pode-se extrapolar que estas ligações são feitas na sua estrutura
mental, se comportando como funções psíquicas.
Logo, pode-se concluir que o espírito interage com o meio, incluindo o perispírito e corpo
físico além do ambiente, através de uma função psíquica existente em sua estrutura mental, de cunho
material.
Segundo esta linha de raciocínio, pode-se dizer que a evolução do espírito é de cunho moral e
não estrutural. Esta forma de análise pode ser verificado nos seguintes pontos de O Livro dos
Espíritos6:
a) A Questão 115 diz que o espírito é criado sem saber e que o progresso é decorrente do
conhecimento:

115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?
“Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A
cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer
chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para
aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna
felicidade...”

b) A escala espírita que apresenta a evolução do espírito está relacionada com o
aprimoramento dos conceitos morais:
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Espíritos
Primeira ordem
Espíritos Puros

Segunda ordem
Bons Espíritos

Terceira ordem
Espíritos Imperfeitos

Uma classe

Quatro classes

Cinco classes

Terceira ordem: Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e
todas as paixões que lhes são conseqüentes.
Segunda ordem: Desejo do bem e reúnem o saber às qualidades morais.
Primeira ordem: Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação
aos Espíritos das outras ordens.

2- SER ESPÍRITA

Segundo Kardec, o verdadeiro espírita seria aquele que dispensa esforços para promover sua
transformação pessoal visando se tornar um indivíduo melhor11. Analisando sob este prisma é
preciso reconhecer que um indivíduo qualquer não precisa professar o Espiritismo nem qualquer
vertente religiosa para ser considerado um “verdadeiro espírita”.
Ao dizer “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços
que emprega para domar suas inclinações más.”11, Kardec apresenta o conceito de se ao menos tentar
manter uma conduta em que o comportamento deverá estar em acordo com a forma de pensar: não
basta querer, tem que se esforçar para transformar o querer em realidade.
Joanna de Ângelis aborda a questão do dualismo do bem e do mal em que a criatura humana
ainda se vê a braços. Apesar de muitas vezes o conceito do bem já ser do conhecimento do indivíduo,
este tentará prolongar um comportamento que se tornou equivocado a partir do momento da sua
conscientização, surgindo uma distinção entre ser e comportamento12.
A dicotomia assim formada será a causadora de desarmonias que, em tempo azado, poderá
provocar estados enfermiços na criatura em crise.
O indivíduo psicologicamente maduro, que dispensa esforços para domar as más tendências,
dá início ao processo de reconhecimento da relação pensar-comportamento-consequências, passando
a distinguir os efeitos benéficos e maléficos correlacionando-os com os estados mentais13. Contudo,
é imperioso distinguir entre os estados induzidos com aqueloutros que são perfeitamente naturais
ainda num mundo de expiações e provas, como apresentado no esquema a seguir14:
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Estrutura Orgânica e Psíquica

Processos Naturais

Processos Induzidos

Choques
emocionais,
estados
inabituais
de
depressão e ansiedade,
pressões
psicossociais,
econômicas e afetivas.

Desgaste orgânico, distonias
emocionais e mentais da
criatura humana, condições
atmosféricas e insalubridade.

Além dos processos citados, ainda é necessário considerar o comportamento ao longo do
processo reencarnatório e suas consequências, além é claro, do interesse e condições para
determinadas experiências que visam alavancar o processo evolutivo. Portanto, tem-se ainda que
considerar as expiações e provas, como apresentado no esquema a seguir15:

Estrutura Orgânica e Psíquica

Expiação

Moldam o ser de maneira
irreversível, decorrente dos
atos de rebeldia: suicídio,
homicídio,
perversidade,
luxúria,
concupiscência,
avareza, ódio, etc.

Provação

Corretivos
temporários
que servem de advertência
à insânia ou à comodidade,
ao erro ou ao vício,
facultando a reconquista
da harmonia mediante
esforço
justo
de
recomposição interior.

O novo paradigma que vem gradativamente ganhando espaço entre a população e as várias
vertentes de pensamento consiste em considerar o indivíduo como interligado com os outros seres
vivos e com o mundo que o cerca. Nesta abordagem fica claro que o próprio ser é parte integrante do
sistema. Têm-se, então, seres que se expressam no ambiente em que se encontram16.
Segundo a Questão 81 de O Livro dos Espíritos6, todos os seres vivos são criados por Deus.
Portanto, todas as criaturas possuem uma origem em comum: o processo de criação, apesar de, como
também consta na mesma questão, esta origem ser um mistério. Contudo, é possível inferir que o
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processo de criação seja comum a todos os espíritos17, assim, esta idéia pode ser representada como a
seguir:

O espírito criado se expressa no mundo material segundo determinadas regras. Esta expressão
ocorre principalmente
mente e primeiramente com seu veículo físico (corpo físico e perispiritual) através de
uma ação mental sobre o fluido cósmico18.
Observa-se,
se, desta forma, que os vários níveis de condições19 que compõem o perispírito e o
corpo físico teriam, também, uma origem
origem em comum, como apresentado graficamente a seguir:
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Diante do exposto, torna-se possível uma analogia entre a criação dos espíritos por Deus e a
co-criação dos vários corpos de expressão pelo espírito compartilhando a sua origem,
respectivamente, com a idéia do entrelaçamento quântico. No meio científico, a idéia do
entrelaçamento quântico foi demonstrada matematicamente em 1964 por John Bell, físico norteirlandês. Posteriormente, em 1982, foi demonstrada experimentalmente pelo físico francês Alain
Aspect.
O entrelaçamento (ou emaranhamento) quântico é um fenômeno em que duas ou mais
partículas de energia ou matéria estejam tão ligadas que um não possa ser descrito sem o outro,
mesmo que estejam separadas espacialmente. Suas propriedades físicas são tão fortemente
correlacionadas, que qualquer alteração em suas propriedades físicas observáveis quando sofrida por
uma será imediatamente sentida pela outra. É um fenômeno observável e é a base para a computação
quântica, por exemplo. Partículas originárias de um único evento são entrelaçadas.
Considerando que tanto na criação dos espíritos por parte de Deus quanto na co-criação da
organização perispiritual e física, por parte do espírito, haja algum tipo de entrelaçamento quântico,
pode-se, então, supor que o novo paradigma apresentado no início do texto seja muito mais intenso
do que se imagina, facultando o entendimento das Leis apresentadas por Jesus, que são11:

“Amar a Deus sobre todas as coisas”
“Amar ao próximo como a si mesmo”

Analisado as Leis segundo a ótica apresentada neste texto fica mais evidente que por
“próximo” deve-se entender como sendo todos, inclusive os menos prováveis, tais como os seres
“inferiores” da Criação, que devem ser amados, pois, em algum nível, há uma ligação muito mais
forte entre todos. Em decorrência desta forte ligação, pode-se dizer que fazendo bem aos outros está,
na verdade, fazendo bem a si mesmo.
Ainda sob a mesma ótica, ao dizer: “Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos
façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas” (S. LUCAS, cap. VII, v. 12.), Jesus prega, não
apenas a união entre todos, mas que, devido à forte ligação existente, o bem estar de um
proporcionará o bem estar de todos, pois as alterações para melhor serão imediatamente transmitidas
a todos devido ao emaranhamento existente entre todas as criaturas que, por sua vez, repercutirá em
todo equipamento físico (perispírito e corpo físico) que também são formados por seres vivos: as
células, portanto, também devem ser consideradas como “nosso próximo”.
No texto Conexão Saúde18 foi apresentado que tanto a saúde quanto a felicidade são
decorrentes de um estado de equilíbrio, portanto, podem ser alcançado a qualquer momento, não
sendo uma prerrogativa de espíritos mais evoluídos.
É comum no meio espírita considerar que estados de felicidade somente são possíveis a partir
de certo nível evolutivo, acima do que é normalmente encontrado em um mundo de expiações e
provas como a Terra. Contudo, os ensinamentos de Jesus apresentam possibilidades de se alcançar o
equilíbrio e harmonia necessários para que o espírito possa ser “feliz”. Ao dizer “Amar ao próximo
como a si mesmo”, Jesus apresenta a condição necessária para que todos os espíritos,
independentemente do grau de evolução que tenha atingido, possam conduzir sua existência com
uma conduta moral adequada e, portanto, estar equilibrado e feliz.
No nível intelecto-moral dos habitantes do planeta Terra, a moral, como conduta e deveres
pode ser dividida em duas vertentes, a saber: moral cristã e moral pública.
Na moral cristã se encontra os ensinamentos trazidos por Jesus durante sua estada no planeta
há mais de dois mil anos. Considerando Jesus o modelo mais perfeito para servir de exemplo a toda
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humanidade terrena, conforme consta no O Livro dos Espíritos, questão 625, seus ensinamentos
deveriam estar prontos para serem aplicados e, também, ter um caráter perene, isto é, sendo
elaborados por uma inteligência muito elevada, deveriam transcender ao tempo.
A moral pública seria decorrente de uma longa sequência de eventos e, através da
experiência, definem-se as regras para a vida em sociedade, regendo o comportamento para o bem
viver. A experiência decorrente de erros e acertos e do desenvolvimento intelectual funcionam como
diretrizes para corrigir eventuais falhas no sistema.
Portanto, devido à limitação do conhecimento, da fragilidade dos conceitos considerados e
das novas situações, a moral pública teria um caráter temporário, cuja duração dependerá do
interesse dos integrantes da sociedade em aprimorar as regras estabelecidas.
Depreende-se do que foi dito que existem, ao menos, dois tipos de regras morais: as mutáveis
e as imutáveis.
Buscando aprimorar a idéia, verifica-se no O Livro dos Espíritos6, Questão 629, que “A
moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei
de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de
Deus.”
Considerando a resposta dos espíritos com relação ao significado de moral, compreende-se
que a lei de Deus descreveria a moral de caráter imutável. Contudo, a humanidade ainda não atingiu
o nível evolutivo suficiente para apreender o significado destas leis. Portanto, Jesus veio trazer a
explicação de conceitos tão elevados para um entendimento mais humano quando disse:

“Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que
consistem a lei e os profetas.” (S. Mateus, cap. VII, v. 12.)
“Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem.”
(S. Lucas, cap. VI, v. 31.)

Analisando estes ensinamentos, verifica-se que conceitos imutáveis foram descritos com
conceitos mutáveis, pois o homem comum somente pode elaborar uma conduta comportamental
quando correlaciona com o que lhe é conhecido – as leis humanas. Verifica-se ainda que as palavras
de Jesus não estavam limitadas ao conhecimento da época, haja vista que podiam ser aplicadas
ontem, hoje e sempre, o que as tornam imutáveis.
Em suma: O aprimoramento das leis humanas mutáveis conduzirá, forçosamente, às leis
imutáveis.
Portanto, independentemente da crença ou não na existência de Deus, simplesmente através
da vontade natural do homem em cada vez mais adequar as regras de conduta à realidade em que se
encontrar, conduzirá ao comportamento apresentado por Jesus: não fazer aos outros o que não
gostaria que os outros vos fizessem e fazer o que gostaria que vos fizessem20.
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