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617.As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra 
coisa, que não somente ao procedimento moral?

“Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista 
estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma.”



Que definição se pode dar da moral? Questão 629  Livro dos Espíritos

“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.”





“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo 
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” 

(Jesus - João 16:33)



A disciplina não são as grades, a disciplina é a chave da porta.
Chico Xavier

 Trabalhava na fazenda modelo
 Desafios da mediunidade, muitas demandas, 
muito requisitado por encarnados e desencarnados
 Havia a procura dos céticos, dos críticos, 
repórteres
 Psicografava até de madrugada, depois
datilografava e no outro dia ia trabalhar
 Atendia no CE Luiz Gonzaga
 Estudava
 Administrava questões familiares



964.Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou punir? Esses atos não 
são, na sua maioria, insignificantes para ele?

“Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um 
homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: 

Foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite; as enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos 
excessos. Eis aí a punição; é o resultado da infração da lei. Assim em tudo.”

Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há,por mais insignificante que nos pareça, que não 
possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós 

mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras.



632.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 quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos 
enganareis.”



631.Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal?
“Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um 

do outro.”



Ao espírita, mais do que qualquer pessoa, compete o dever de ser ordeiro e 
disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a 

coletividade de que faz parte e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio 
aprimoramento espiritual. 



Ama a liberdade, na disciplina de si mesmo.   André Luiz





Nossos hábitos são milenares e nossas mudanças requerem persistência



A disciplina concilia todas as áreas da nossa vida
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