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“Ninguém é
professor de
Espiritismo.
Todos somos
aprendizes,
todos.”
Herculano Pires

Lei — Aurélio, no seu
Dicionário, anota vários
sentidos, entre os quais:
norma, preceito, princípio,
regra; obrigação imposta pela
consciência e pela
sociedade.
— Em sentido geral, é a
expressão de uma relação
causal de caráter necessário,
que se estabelece entre dois
eventos ou fenômenos.
Exemplo: Se uma maçã cai da
árvore, dizemos que a causa
de sua queda foi a força de
atração da Terra (gravidade),
que se exerce sobre todos os
corpos.

Isaac Newton, 1643 - 1727

“O Senhor é
sutil, mas não
malicioso. A
Natureza não
esconde seus
segredos por
malícia, mas sim
por causa da
própria altivez.”
Albert Einstein
“a ciência sem a religião é manca, a
religião sem a ciência é cega”

A HUMANIDADE EVOLUI PARA O
ENTENDIMENTO DA LEI NATURAL

•
•
•
•
•
•
•

Sócrates (469 – 399 A.C.) – a consciência como guia;
Platão (428-347 A.C.) – o Estado Ideal;
São Tomás de Aquino (1225 -1274) - a lei eterna emanada de Deus;
Thomas Hobbes (1588-1679) – o contrato social;
John Locke (1632-1704) – a ideia e noções do direito natural;
John Stuart Mill (1806-1873) – a noção do poder e danos alheios;
Adam Smith (1723-1790) – os interesses pessoais convergindo para o bemestar social;
• Karl Marx (1818-1883) – crítica à acumulação e desigualdade social;

"Esta é uma das frases de Karl Popper em que ele destaca a igualdade como um valor
político e moral, e não como uma realidade natural. Da mesma forma, concede o status de
demanda e decisão, o que coloca a igualdade como resultado da cultura e da evolução
pessoal. Ao mesmo tempo, postula a desigualdade como a condição natural dos homens."
Espaço Pensar Contemporâneo.

As instituições educativas corrompem o
homem e tiram-lhe a liberdade. Para a criação
de um novo homem e de uma nova sociedade,
seria preciso educar a criança de acordo com
a Natureza, desenvolvendo progressivamente
seus sentidos e a razão com vistas à liberdade
e à capacidade de julgar.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

“A educação é a obra da minha
vida, e todos os meus instantes
são empregados em meditar
sobre esta matéria; fico feliz
quando encontro algum meio
novo ou quando descubro
novas verdades”
Allan Kardec (1804-1869)

A função principal do ensino é
levar as crianças a desenvolver
suas habilidades naturais e
inatas. O amor deflagra o
processo de autoeducação
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
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I – CARACTERES DA LEI NATURAL
❑

É a Lei de Deus;

❑

Imutável , perfeita e eterna, é a única necessária à felicidade

humana;
❑

Invariável, é o oposto do Caos;

❑

Pressupõe as Leis Físicas (estudadas pela ciência) e Leis Morais

(estudadas pelos homens de bem);
❑

Apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de

adiantamento dos seres.

II – CONHECIMENTO DA LEI NATURAL
❑

Conhecimento x compreensão;

Lembrança espiritual da Lei de Deus x Instinto
humano;
❑

Gravada na consciência há de ser lembrada e
exemplificada por espíritos superiores;
❑

Distinção entre os verdadeiros e falsos profetas que
a anteviram;
❑

Questão 625: Guia e Modelo “JESUS”; (proposta
educacional e não salvacionista)
❑

❑

Espiritismo: evolução do ensino de Jesus;

Nunca negligenciar
oriental, filósofos, etc.)
❑

o

saber

universal

(cultura

III – O BEM E O MAL
❑

Moral: distinção entre o BEM e o MAL;

❑

Bem: sintonizado à Lei de Deus. Mal: o afastamento da Lei de Deus;

❑

Crença em Deus e vontade fazem discernimento melhorado do Bem

e do Mal;
❑

Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos;

❑

A punição (efeito) vem na medida do excesso e do conhecimento;

❑

Quanto mais conhecimento maior responsabilidade;

❑

Moral é diferente de Costumes Sociais, que variam em épocas e

culturas;
❑

O desejo do mal é tão grave quanto sua própria realização, se não o

consumou por falta de oportunidade;
❑

O mérito do bem está na dificuldade em exercê-lo.

IV – DIVISÃO DA LEI NATURAL
❑

A Lei de Deus se encerra na máxima cristã de Amor

ao Próximo;
❑

Para não negligenciá-la, são necessárias regras

específicas e precisas;
❑

A divisão proposta por Kardec é abrangente, mas

não absoluta;
❑

A última lei é a mais importante de todas, pois

resume as anteriores.

RESUMO DAS LEIS MORAIS
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 os 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.

“Pessoas há, que procuram
padrões morais superiores aos
utilizados no grupo social a que
pertencem. Elas não se
contentam com a aprovação
pura e simples dos seus pares
(embora possam reconhecer
que isso é importante para o
desempenho de suas
atividades), mas buscam a de
uma sociedade mais elevada e
esclarecida, ou seja, espiritual.
Voltam-se para Deus e cuidam
de organizar um código pessoal
de conduta cujas normas
regulam suas ações”, Carlos Toledo
Rizzini, in: Você e a Renovação Espiritual, Coleção
Filosófica Edicel
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