





Exposição Inicial – 15 minutos
Preceitos Morais e Religiosos – 20 minutos
Reflexão sobre Leis Morais: 15 minutos
Vivência Espírita: 10 minutos
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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.

•Caracteres
•Conhecimento

•O bem e o mal
•Divisão da Lei

10 Leis
Morais

Perfeição
Moral

• Capítulo XVII
• Sede Perfeitos



É a Lei de Deus;



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



Invariável é o contrário 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.

“O Senhor é sutil, mas não malicioso.”
“A Natureza não esconde seus segredos
por malícia, mas sim por causa da própria
altivez.” Albert Stein

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”;
 Espiritismo: evolução do ensino de Jesus;
 Nunca negligenciar o saber universal (cultura oriental, filósofos, etc.)




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.



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.

Lei de Justiça, Amor e
Caridade resume as demais.
Nosso irmão Jesus é o
modelo.

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.

Preceitos morais e religiosos constantes do Evangelho
1. Deus, o criador de tudo quanto existe, é o Pai de todos os homens, aos quais trata com bondade aliada a uma justiça infalível.
2. Todos os seres humanos são irmãos e iguais perante a Lei de Deus, incluindo Jesus.
3. Jesus, graças à imensa elevação espiritual, é o Mestre da humanidade; afirma ter vindo ao mundo para servir e não para ser
servido.
4. A alma sobrevive à morte e pode manifestar-se no plano terrestre.
5. O homem é um espírito imortal revestido de um organismo físico, carnal.
6. O seu objetivo é a aquisição do aperfeiçoamento espiritual.
7. É impossível servir, ao mesmo tempo, a Deus e às riquezas; há precisão de uma opção pessoal.
8. É preciso buscar o conhecimento da vida espiritual e da Lei Divina; a Providência cuidará então dos recursos e meios necessários
à vida.
9. É inútil, nesse caso, a preocupação com alimentos e roupas.
10. Deus conhece as necessidades de seus filhos antes que eles as formulem e dá a cada um conforme seus méritos e desempenho.
11. Digno é o trabalhador do seu salário, cada um recebendo segundo merece sua recompensa.
12. Não aumentar a quota de aflição diária com a preocupação por coisas secundárias ou supérfluas.
13. Viver no mundo sem apego, dando preferência ao que disser respeito ao burilamento do espírito eterno, separando o que for
material do for espiritual com nitidez.
14. Só façamos aos outros aquilo que quisermos nos façam eles.
15. Amar ao próximo como a si mesmo (já vimos que este amor a si mesmo precisa ser controlado pela razão; sendo esta dominada
por inclinações más ou paixões, não haverá amor ao próximo “como a si mesmo” e sim, tão-somente, “amor a si mesmo”...).
16. Assim como tratarmos o próximo, seremos tratados pela justiça divina – quem não julga, não será julgado; perdoando, seremos
perdoados; etc.
17. Cada ser humano é responsável por seus pensamentos e ações, respondendo por ambos perante a Lei de Deus.
18. Todos os que usam a espada morrerão pela espada; cada um receberá a paga conforme suas obras (lei de causa e efeito).
19. Deve-se falar com precisão e concisão, sem excessos de opinião para evitar a prática do mal; o que sai da boca é que sói sujar o
homem.
20. Não ofender o próximo e procurar a reconciliação o mais depressa possível, caso tal se passe.
21. Para cometer adultério, basta desejar alguém em pensamento, ou seja, para fazer o mal é suficiente pensar mal, pois o
pensamento é força.

22. Tratar os desafetos com altruísmo e justiça, pois ninguém está isento de culpa e todos precisamos de tolerância.
23. Não resisitir ao mal com o mal; a vingança rebaixa a vítima ao nível do agressor.
24. Não negar um empréstimo e não pedir devolução do que foi emprestado ao outro.
25. A esmola há de dar-se em segredo.
26. Dar de graça o que de graça foi conseguido; os dons que recebemos de Deus devem ser difundidos entre os que necessitam,
tanto quanto seja possível.
27. A doutrina que ensina, Jesus a recebeu de Deus, cuja vontade veio cumprir neste orbe; dirige-se aos “mortos” e “doentes”
espirituais, que somam 99% dos seres humanos (senão mais ainda).
28. Só o conhecimento da verdade espiritual libertará o homem da escravidão material.
29. O que é bom e útil se avalia segundo o preceito: a árvore conhece-se pelo fruto, isto é, conforme os resultados sejam favoráveis
ao objetivo humano - a busca do aperfeiçoamento material.
30. A oração é um dos grandes recursos à disposição dos seres humanos para atrair o auxílio superior, por exemplo, na luta contra as
tentações.
31. É preciso associar a ela a vigilância dos pensamentos e desejos, para que não escapem ao controle racional.
32. A fé é de fundamental importância, e vem a ser a confiança que depositamos no amor divino e de Jesus; cria condições
favoráveis à manifestação do poder supremo a nosso favor.
33. Faz-se mister perdoar irrestritamente os enganos que o próximo possa cometer contra nós, esquecendo o mal.
34. As convenções são importantes para orientar a conduta humana, mas não podem escravizar o homem: o sábado foi feito para o
homem e não este para o sábado; acima delas, estão os valores e necessidades espirituais.
35. Ninguém ascende a níveis espirituais mais altos, na direção de Deus, se não assimilar e praticar o código evangélico de ação.
Vê-se bem que as normas prescritas por Jesus se mostram bastante específicas e descem a minúcias que não deixam lugar a
interpretações duvidosas, se as olharmos com honesta intenção. O Espiritismo veio torná-las ainda mais precisas, divulgando
numerosos esclarecimentos adicionais.

Você e Renovação Espiritual, Carlos Toledo Rizzini
Coleção Filosófica Edicel

“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

