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DEUS

[...] Deus está em toda parte; vê tudo, a tudo preside, mesmo às mais íntimas 
coisas. É nisso consiste a sua ação providencial. ( A Gênese - Milagres e as predições Segundo o 
Espiritismo.CAP. II item 20)



Fluido Divino 
[...] o pensamento de Deus atua diretamente ou por 
intermédio de um fluido, para facilitar a nossa inteligência, 
figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente 
que enche o universo infinito e penetra todas as partes da 
Criação: a natureza inteira está mergulhada no fluido 
divino.

[...]Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o 
suponhamos, que não esteja saturado dele 
Achamo-nos então, constantemente, em 
presença da Divindade;[...]
A Gênese - Milagres e as predições Segundo o Espiritismo.CAP. II item 
24)



DEUS  

De onde vem o nosso conhecimento sobre Deus?

Estamos nele, como Ele está em nós, segundo a palavra do 
Cristo (1 João, 4:13)



O que é a Providência Divina 

Oxford Dicionário -solicitude; Zelo,cuidado, boa 
vontade, assistência.

A providência é a solicitude de 
Deus pelas suas criaturas.
(A Gênese - Milagres e as predições Segundo o Espiritismo. cap. II item 20)



O mal e o remédio       ESE - Bem Aventurados  os  Aflitos ; cap V item 19

Vossa Terra é, pois um lugar de alegria, um paraíso de delícias?[...]

[...] Até quando vossos olhares se deterão nos 
horizontes marcados pela morte?[...]

Santo Agostinho, Paris 1863

[...] Mas se devêsseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria 
isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver 
suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai 
consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e 
a causa deles no passado; e vós que sofreis mais, considerai-vos 
os bem aventurados da Terra. 



Os Recursos da Providência  

Bem -aventurados os que 
choram, porque serão 
consolados[...] Mateus, cap.V, v 4,6 e 10)



Os recursos da Providência 

"A Providência é o espírito superior, é o anjo velando 
sobre o infortúnio, é o  consolador Invisível, cujas 
inspirações reaquecem o coração gelado pelo 
desespero, cujos fluídos vivificantes sustentam o viajor 
prostrado pela fadiga; é o farol aceso no  meio da noite, 
para a salvação dos que erram sobre o mar 
tempestuoso da vida."

Depois da Morte, Leon Denis, cap  40. 



Como que a Providência Divina me alcança?

“Mas tu quando orares, entra no 
teu aposento e fechando a tua 
porta, ora a teu Pai que está em 
oculto e teu Pai, que vê 
secretamente, te recompensará.” 
(Mateus: 6:6)-
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Confiança em Deus 
Não andeis pois inquietos, dizendo: Que comeremos , ou que beberemos , ou com que nos  ves tiremos ?
(Porque todas  es tas  cois as  os  gentios  procuram.) De certo vos s o Pai celes tial bem s abe que neces s itais  de 
todas  es tas  cois as ; Mas  bus cai primeiro o reino de Deus , e  a s ua jus tiça, e  todas  es tas  cois as  vos  s erão 
acres centadas .

Mateus  6:25-34



Ajuda- te e o Céu te ajudará         (ESE cap 25 item 1)

Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos 
abrirá; porque todo aquele que pede recebe, quem procura 
acha, e se abrirá àquele que bater a porta. 

Também, qual é o homem, dentre vós, que dá uma pedra 
ao filho quando lhe pede pão? ou se lhe pede um peixe, lhe 
dará uma serpente? Se pois, sendo maus como sois, sabeis 
dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte 
razão vosso Pai que estás nos céus, dará os verdadeiros 
bens aqueles que lhos pedem. ( Mateus, cap VII, v de 7-11)   



A Vitória

Pedes mapas e instruções 
Para o caminho a trilhar. 
Entretanto, onde estiveres, O 
roteiro é trabalhar.

Escalas monte espinhoso No 
desejo de avançar... Há 
pedras cerrando a frente? A 
mudança é trabalhar.

Alegas tédio invencível Da 
cabeça ao calcanhar; Mas 
todo enfado se extingue: 
A fórmula é trabalhar.

Lamentas incompreensões, 
No seio do próprio lar. Toda 
mágoa foge e cessa. O recurso 
e trabalhar.

Dizes notar tentações 
Na idéia, no chão, no ar... 
Mas, hoje, podes ser livre.
A defesa é trabalhar.

Transportas na alma 
intranqüila A dor de antigo 
pesar... Qualquer aflição tem 
cura. O remédio é trabalhar.

Acusas-te perseguido, Afirma-
te sem lugar... Renova-te e sê 
feliz.
A melhora é trabalhar.

Problemas são sempre 
muitos... Não te ponhas a 
indagar. A vida responde 
certo. O preceito é trabalhar.

O próprio Cristo na cruz, A 
sofrer e desculpar, Ensina 
que, em toda luta, A vida é 
trabalhar.

Casimiro Cunha 



PRECE 

Fraternidade 
Meu irmão: Tuas preces mais singelas
São ouvidas no espaço ilimitado, 
Mas sei que às vezes choras, consternado, 
Ao silêncio da força que interpelas. 

Volve ao teu templo interno abandonado, 
- A mais alta de todas as capelas –
E as respostas mais lúcidas e belas 
Hão de trazer-te alegre e deslumbrado. 

Ouve o teu coração em cada prece. 
Deus responde em ti mesmo e te esclarece 
Com a força eterna da consolação; 
Compreenderás a dor que te domina, 
Sob a linguagem pura e peregrina 
Da voz de Deus, em luz de redenção.

Auta de Souza 



Orai, Trabalhai e Esperai. Emmanuel 



Gratidão! 
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