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Onde está escrita a Lei de causa e efeito na doutrina?

Fonte: banco de imagens Microsoft
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Aquecendo

Fonte: google images



Se liga que está na hora da revisão

A terceira lei de Isaac Newton, ou princípio da ação e reação: A toda ação há sempre 
uma reação oposta e de igual intensidade...

Analogamente.. a expressão “causa e efeito” identifica as 
consequências (efeitos) geradas pelas ações (causas) 
humanas. 



Significado “espiritual” da lei de ação e reação

O princípio newtoniano de ação
e reação faz relação simbólica
com os conceitos “espirituais”:

‐ Pena de Talião, 
‐ Karma (ou Carma)
‐ Fatalidade, 
‐ Determinismo e 
‐ Justiça Divina.

Fonte: banco de imagens Microsoft



Lei ou pena de talião

OLHO POR OLHO, DENTE POR 
DENTE

Uma das mais antigas leis existentes (Código de Hamurabi, 1730 AC, Babilônia)

Significado: Desforra correspondente à ofensa.

#Ficaadica



Lei de Karma ou Carma

Kar= Agir, fazer Ma = efeito, ação

Enfoca as ações humanas e suas consequências.

No hinduísmo e budismo, tem correlação com punição, pois atinge o indivíduo
que cometeu o delito.

O homem torna‐se escravo de renascimentos sucessivos sem chance de reverter
ou amenizar sua situação.



Fatalidade e determinismo

Fatalistas: o destino do homem está estipulado por 
uma causa divina ou transcendental, nada ou
ninguém é capaz de alterar a ordem estabelecida
no mundo e no Universo.

Deterministas: as circunstâncias que determinaram
os fatos, excluem o acaso e o livre arbítrio.

FEB / EADE / Livro 5/ Roteiro 17

Somos Fatalistas ou deterministas
no movimento Espírita?



Mas o que diz o Espiritismo?
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A lição a Nicodemos

A lição à Nicodemos, capítulo 14 (Reencarnação)

e a lição à André e Thiago (Mecânismo de Reparação)
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Lei de ação e reação Segundo o Espiritismo
Igualmente denominada Lei de Causa e Efeito, 
apresenta as seguintes características:
‐ O ser humano tem livre‐arbítrio para construir seu

destino
‐ Em decorrência da lei de Liberdade e do nível

evolutivo em que se encontra, o Espírito faz
escolhas acertadas ou equivocadas

‐ Os erros ou equívocos são reparados ao longo das 
reencarnações sucessivas, por meio das provações, 
sempre com base na expressão amor‐justiça‐
misericordia divinos.

‐ Os processo de reparação e os novos aprendizados
são definidos no planejamento reencarnatório, que 
não é inflexível nem infalível (o espírito pode, 
quando reencarnado, ignorer o que foi planejado)

‐ Lembremos da questão 909 do Livro dos Espíritos
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REFLEXÃO
Não olvides a assertiva do Mestre: "Aquele que não nascer de novo não pode 
ver o Reino de Deus”. 

Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, 
trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e 
alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no 
tempo... Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado 

amanhã. 

XAVIER, F. C. Fonte viva. Cap. 56. 



REFERÊNCIAS
 O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo IV ‐ Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo > 

Ressurreição e reencarnação
 O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo V – Bem‐Aventurados os Aflitos > Justiça das Aflições> Causas 

atuais das aflições> Causas anteriores das Aflições
 O Livro dos Espíritos > Parte segunda ‐ Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos > Capitulo II ‐ Da encarnação 

dos Espíritos > Objetivo da encarnação>132
 O Livro dos Espíritos > Parte segunda ‐ Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos > Capítulo IV ‐ Da pluralidade 

das existências > A reencarnação > 167
 O Livro dos Espíritos > Parte segunda ‐ Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos > Capítulo IV ‐ Da pluralidade 

das existências > Justiça da reencarnação > 171
 O Livro dos Espíritos > Parte Terceira – Das leis Morais>Cap.XI‐10. Lei de Justiça, de amor e caridade
 O que é o Espiritismo> Capítulo III ‐ Solução de alguns problemas pela Doutrina Espírita > O homem durante a 

vida terrena > 134
 O Céu e o Inferno>Primeira Parte – Cap. VII – As penas futuras segundo o Espiritismo>Código penal da vida 

futura
 A gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo > A gênese > Capítulo XI ‐ Gênese espiritual>Item 24
 Ação e Reação, Pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Série “A Vida no Mundo Espíritual”. Ed 

FEB>Prefácio por Emmanuel.



Ação e Reação

“Em síntese, demonstra‐nos o autor (André Luiz) que as nossas possibilidades de hoje nos
vinculam às sombras de ontem, exigindo‐nos trabalho infatigável no bem, para a construção
do amanhã, sobre as bases redentoras do Cristo”. 
Emmanuel. Pedro Leopoldo, 1 de Janeiro de 1957.



Thank You!
Obrigado!


