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O Caso Quincas

O Livro dos Espíritos > Parte primeira — Das
causas primárias > Capítulo I — De Deus >
Deus e o infinito.

“Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas” (1).
“O que não tem começo nem fim; o desconhecido; tudo que é desconhecido é infinito.”
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Quais são as 10 leis morais segundo o Espiritismo?
O Livro dos Espíritos, do capítulo II ao XI – Livro III.

1. Lei de Adoração
2. Lei do Trabalho
3. Lei de Reprodução
4. Lei de Conservação
5. Lei de Destruição
6. Lei de Sociedade
7. Lei de Progresso
8. Lei de Igualdade
9. Lei de Liberdade
10. Lei de Justiça, Amor e Caridade
Esta lei é a mais importante de todas, já que resume todas as outras e é o meio de o homem avançar
espiritualmente.
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Justica e Misericordia Divinas
Pergunta LE. 1009 - Sendo assim, as penas jamais serão
impostas por toda a eternidade?
“Gravitar para a unidade divina, eis o fim da
Humanidade. Para atingi-lo, três coisas são
necessárias: a Justiça, o Amor e a Ciência. Três coisas
lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a
injustiça.
Destruís mesmo a idéia do inferno, tornando-o ridículo e
inadmissível às vossas crenças (Idade Média)
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“Crime e Castigo”
“Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um
desvio, por um falso movimento da alma, se afasta
do objetivo da criação, que consiste no culto
harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo
arquétipo humano, pelo Homem-Deus, por JesusCristo.
“Que é o castigo? O castigo é o aguilhão que estimula a
alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a
buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim
a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno, por uma
falta não eterna, é negar-lhe toda a razão de ser.
PAULO, apóstolo.
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Causas atuais das aflições

(ESE Cap. V - Itens 4 e 5 )

De duas espécies são as
vicissitudes da vida: Causas na
vida presente; outras, fora desta
vida.
Origem dos males terrestres:
consequência natural do caráter
e do proceder dos que os
suportam.
Quantos homens caem por sua
própria culpa! Quantos são
vítimas de sua imprevidência, de
seu orgulho e de sua ambição!
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Causas atuais das aflições

(ESE Cap. V - Itens 6 e 9 )

Por que, pois, seres tão desgraçados,
enquanto, ao lado deles, sob o mesmo
teto, na mesma família, outros são
favorecidos de todos os modos?
Por que crianças morrem em tenra idade
e da vida só conheceram sofrimentos?
Problemas são esses que ainda nenhuma
filosofia pôde resolver, anomalias que
nenhuma religião pôde justificar e que
seriam a negação da bondade, da justiça
e da providência de Deus.
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Justiça distributiva

Justiça distributiva: Se foi duro e desumano, poderá ser
tratado duramente e com desumanidade; se foi
orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição; se
foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas,
poderá ver-se privado do necessário; se foi mau filho,
poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc
Nem todo sofrimento suportado neste mundo denote a
existência de uma determinada falta. Muitas vezes são
simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a
sua depuração e ativar o seu progresso.
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Por que, Senhor?

9

Obrigada !
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