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• Ninguém pode alegar incompetência 

ou inferioridade ante a exigência do 

bem, se já reconhece a grandeza 

desse mesmo bem. 

 

• Emmanuel 



Significado de Bem (Dic. Aurélio) 

Substantivo masculino 

• O que causa alegria e felicidade: desejar o bem. 

• Pessoa de quem se gosta muito: ela sempre foi o meu bem. 

• Aquilo que alguém possui; posse: tinha muitos bens. 

Advérbio 

• De maneira boa e adequada; adequadamente: ele trabalha bem. 

• De modo saudável; que apresenta uma boa saúde: o paciente está bem. 

• Em que há correção, perfeição, qualidade; corretamente: ele atua bem. 

• De modo confortável, cômodo; confortavelmente: o sapato ficou bem? 

• De modo justo, honesto ou correto; honestamente: comportou-se bem. 

• Em demasia; de modo excessivo; muito: o jogo foi bem fácil. 

• De modo exato; sem atrasos; exatamente: o avião aterrissou bem no horário. 



Significado de Mal (Dic. Aurélio) 

Substantivo masculino 

Contrário ao bem; que prejudica ou machuca: vivia desejando o mal aos outros; 
Modo de agir ruim: o mal não dura muito. 
Aquilo que causa prejuízo: as pragas fazem mal à plantação. 
Tragédia: os males causaram destruição na favela. 
Doença: padece de um mal sem cura. 

Dor ou mágoa: os males da paixão. 
Sem perfeição: seu mal era ser mentiroso. 

Reprovável; contrário ao bem, à virtude ou à honra: escolheu o mal. 

[Religião] Designação para personificar o Diabo, geralmente usada em maiúsculas. 

Advérbio 
Rudemente; de uma maneira indelicada e rude: falou mal com a mãe. 

Cruelmente; de um modo cruel; sem piedade: trata mal os gatinhos. 

Que se opõe à virtude e à ética; sem moral: comportou-se mal. 

Em que há ofensa ou calúnia: sempre falava mal da sogra. 



O bem semeia a vida, o mal semeia a 

morte. O primeiro é o movimento 

evolutivo na escala ascensional para a 

Divindade, o segundo é a estagnação. 

• Emmanuel 

O coração aberto às sugestões do bem 

aclara a consciência dilatando-lhe a 

grandeza. 

• Emmanuel 



Livro dos Espíritos 

120. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal, para 

chegar ao bem? 

Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 

 
133. Os Espíritos que, desde o princípio, seguiram o 

caminho do bem, têm necessidade da encarnação? 

Todos são criados simples e ignorantes e se 

instruem através das lutas e tribulações da vida 

corporal. Deus, que é justo, não podia fazer 

felizes a alguns, sem penas e sem trabalhos, e 

por conseguinte sem mérito. 

 



Livro dos Espíritos 
Q196: Só podendo os Espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as 

tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria 

uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os 

seres do mundo espírita, para chegarem a perfeição? 

Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, 

evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de 

muitas encarnações ou depurações sucessivas é que 

atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo os 

seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. 



Livro dos Espíritos 

629. Que definição se pode dar à moral? 

A moral é a regra da boa conduta e portanto, da distinção entre o 

bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem 

se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o 

bem de todos, porque então observa a lei de Deus. 

. 

 

630. Como se pode distinguir o bem do mal? 

O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus e o 

mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se 

conformar à lei de Deus; fazer o mal é infringir essa lei. 

 



Livro dos Espíritos 

631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o 

bem e o mal? 

Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe 

deu a inteligência para discernir um e outro. 

 

632. O homem, que é sujeito a errar, não pode enganar-

se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem 

quando em realidade está fazendo o mal? 

Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem 

ou não: tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. 



Livro dos Espíritos 

642. Será suficiente não se fazer o mal, para ser 

agradável a Deus e assegurar uma situação futura? 

Não: é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois 

cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por 

causa do bem que deixou de fazer. 

 



O Evangelho Segundo o Espiritismo 
• Cap V, item 22: 

 

 

[...]Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, 

apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido 

aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que 

parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha 

começado. Por que, então, quereis que o mau não tenha 

tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba 

terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído 

a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a 

liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, 

que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos 

laços corporais, e que enquanto estais na Terra, estais em 

cativeiro.[...] 



• O bem é a luz que deve consolidar as 

conquistas substanciais do nosso 

esforço e onde estiver o bem, aí se 

encontra o Espírito do Senhor, 

auxiliando-nos a soerguer os corações 

para as Esferas Superiores. 

 

• Emmanuel 




