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Justiça Divina

“Deus✘ promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único
objetivo o bem.”

(ALLAN KARDEC. A Gênese, cap. III, item 6.)

“Quanto✘ mais grave é o mal, tanto
mais enérgico deve ser o remédio.
Aquele, pois, que muito sofre deve
reconhecer que muito tinha a
expiar e deve regozijar-se à ideia
da sua próxima cura.”
(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

cap. 5, item 10.)



Deus não criou seres perfeitos

✘ “... em virtude do seu [homem] livre-arbítrio, ele não pende
fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que
ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso
resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto
deste [...].”

(ALLAN KARDEC. A Gênese, cap. III, item 9.)

“Todo✘ ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se
encontra obrigado.”

(EMMANUEL. O Consolador, perg. 138.)



A Lei Divina
Onde✘ está escrita a lei de Deus?

“Na✘ consciência.”
(Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, perg. 621.)

Em si mesmo encontra o homem ✘
tudo o que lhe é necessário para 
cumprir as Leis Divinas.
“A✘ consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no
coração e, ao demais, Deus lha lembra constantemente por
intermédio de seus messias e profetas, de todos os Espíritos
encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e
melhorar e, nestes últimos tempos, pela multidão dos Espíritos
desencarnados que se manifestam em toda parte.”

(Allan Kardec. A Gênese, cap. III, item 6.)



Infração à Lei Divina
“A✘ lei [humana] não atinge, nem pode atingir todas asfaltas;
incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade
e não sobre as que só́ prejudicam os que as cometem. Deus,
porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto,
não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. [...] Nas
pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre

punido por aquilo em que pecou.”
(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo,

cap. 5, item 5.)



O livre-arbítrio

Tem✘ o homem o livre-arbítrio de
seus atos?

“Pois✘ que tem a liberdade de
pensar, tem igualmente a de
obrar. Sem o livre-arbítrio, o
homem seria máquina.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, 
perg. 843.)



Consequências vibratórias do erro
“A✘ falta cometida opera em nossa mente um estado de
perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças
desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas
de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam
ao sentimento [...].

✘ A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam
zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico,
impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos
os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de
micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à
resistência.
Nossas✘ emoções doentias mais profundas, quaisquer que
sejam, geram estados enfermiços.”

(EMMANUEL. Pensamento e Vida, cap. 15.)



Arrependimento e reparação

✘ A duração do sofrimento decorrente de uma falta “fica
subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à
senda do bem; a pena dura tanto quanto a obstinação no mal”.

“Mas,✘ não basta o simples pesar
do mal causado; é necessária a
reparação, pelo que o culpado
se vê submetido a novas provas
em que pode, sempre por sua
livre vontade, praticar o bem,
reparando o mal que haja feito.”

(Allan Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. 27, item 21.)



Distinção entre o bem e o mal

Deus✘ deu ao homem a inteligência para distinguir o bem do mal.
“Estando✘ sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na
apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em
realidade pratica o mal?

‘Jesus✘ disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos
fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis.’”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 631 e 632.)



Os efeitos do Espiritismo

“Ele,✘ porém, faz mais:
mostra os inevitáveis efeitos
do mal e, conseguintemente,
a necessidade do bem.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, 
Conclusão, itens VII e VIII.)
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Chico Xavier
“Embora ninguém possa voltar
atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar
agora e fazer um novo fim.”


