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A Inteligência Suprema

"Que é Deus?

Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas"(Ailan Kardec, O livro dos espíritos, 33. ed., perg. l).

"Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, irnu_tável, imateñal, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito ern todas

(Allan Kardec, A génese, 19. ed., p. 60).

"Deus é o Espírito de Sabedoria, de Arnor e de Vida, o Poder Infinito
que governa o mundo. [

Cada Alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha
gerada do Etcrno Foco."

(Léon Denis, O grande enigma, 8. ed., p. 41).

"A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santu-

ário do espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em no-Lo revelando
Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e
amor."

(Emmanuel, Pão nosso, 5. ed., p. 108).

A Existência de Deus

"Onde se pode encontrar a prova da eh.stêncía de Deus?

Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa.

Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão respon-

derá.

Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da Cria-
ção. O Universo adste, logo tem uma causa. Duvidar da eñstência de

Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde

fazer alguma coisa.

Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos os homens

trazem em si, da existência de Deus?
A de que Deus existe; pois, donde lhes viria esse sentimento, se não ti-

vesse uma base? É ainda uma conseqüência do princípio — não há efeito sem
causa."

(Allan Kardec,.O livro dos espíritos, 33. ed., perg. 4-5).



Deus

"Sendo Deus a causa primáfia de todas as coisas, a origem de tudo o que
existe, a base sobre que repousa o edificio da criação, é também o ponto que
importa consideremos antes de tudo."

(Altan Kardec, A génese, 19. ed., p. 53).

"A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela
revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhu-
ma revelação tiveram; entretanto, crêem instintivamente na edstência de um
poder sobre-humano. Eles vêem coisas que estão acima das possibilidades do
homem e deduzem que essas coisas provém de um ente superior à Humani-
dade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem
que tais coisas se fizeram a si mesmas?"

(Ailan Kardec, A génese, 19. ed., p. 55-56).

"A prova da existência de Deus temo-la neste axioma: Não há efeito
sem causa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja cau-
sa não está na Humanidade, pois que a Humanidade é impotente para
produzi-los, ou, sequer, para os explicar. A causa está acima da Huma-
nidade. É a essa causa que se chama Deus, Jeová, Alá, Brama, Fo-Hi,
Grande Espírito, etc.

Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente
e em desordem. Desde a organização do mais pequenino inseto e da mais
insignificante semente, até a lei que rege os mundos que circulam no
Espaço, tudo atesta uma idéia diretora, uma combinação, uma previdên-
cia, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A
causa é, pois, soberanamente inteligente."

(Allan Kardec, Obras póstumas, 16. ed., p. 31).

A Natureza Divina

"Pode o homem compreender a natureza intima de Deus?
Não; falta-lhe para isso o sentido.

Será dado um dia ao homem compreender o mistério da Divindade?
Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela

sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá."
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 33. ed., perg. 10-11).



Noções Básicas De Doutrina Espírita

Atributos da Divindade

"Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria
preender-se a obra da criação. Esse o ponto de partida de todas as

ças religiosas e é por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz
dc as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As

que
não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses; as

que
não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso,

rico, parcial c vingativo.

Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligên_

cia do homem, pois que não pode fazer, nem compreender tudo o que
existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supus

séssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser

mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria

e assim por diante, até ao infinito.

Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido

princípio, houvera saído do nada. Ora, 
não sendo o nada coisa alguma,

coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser

anterior e, nesse caso, este ser é que 
seria Deus. Se lhe supuséssemos

um começo ou fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes

dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante, ao infinito.

Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabi-

lidade teriam as leis que regem o Universo.

Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chama-

mos matéña. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às

transformações da matéria.

Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que

seria matéria. Dizemos: a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus,

porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, 
toma a si

próprio por termo de comparação para tudo o que não compreende. São

ridículas essas imagens em que Deus é representado 
pela figura de 

um

ancião de longas barbas e envolto num manto. Têm o inconveniente 
de

rebaixar o Ente supremo até às mesquinhas proporções da 
Humanidade,

Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem-no 
um Deus co-

lérico e cioso não vai mais que um passo.
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Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre sepoderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, atéchegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esseentão é que seria Deus.

Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria dasleis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores,não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da suabondade.

O fato de ser infinita uma qualidade, exclui a possibilidade de umaqualidade contrária, porque esta a apoucaria ou anularia. Um ser infini-tamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malig-nidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcelade bondade, do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro
absoluto, com a mais ligeira nuança de branco, nem de um branco abso-luto com a mais pequenina mancha preta.

Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque en-
tão, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo,
não seria Deus; todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para
nenhuma haveria estabilidade. Não poderia ele, por conseguinte, deixar
de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mau. Ora, como suas obras
dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude,
concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau sem
deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom.

A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele
procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que
fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberana-
mente justo e, em conseqüência, já não seria soberanamente bom.

Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sern

o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se pode-
ria conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum
ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo.

Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de au-

mento, nem de diminuição, visto que do contrário não seriam infinitos e
Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais
mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser
mais perfeito.

Deus é único. A unicidade de Deus é conseqüência do fato de serem
infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob



Nocôes Básicas àc D01ft1'i11(1 Espirita

a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se
houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro
subordinado ao poder dcssc outro e, então, não seria Deus. Se houvesse
cnt;c ambos igualdadc absoluta, isso equivaleria a existir, de toda eter_
nidadc, utli rncstno pcnsamento, uma mesma vontade, um mesmo po_
der. Confundidos assirn, quanto à identidade, não haveria, em realidade
mais que um único Deus. Sc cada um tivesse atribuições especiais, um
não faria o que 0 outro fizesse; mas, então, não existiria igualdade perfei_
ta entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana.

A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus
foi que gerou o politcíslno, culto adotado por todos os povos primitivos
que davam o atributo de divindade a todo poder que lhcs parecia acima
dos poderes inerentes à Humanidade. Mais tarde, a razão os levou a
reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os
homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retira-
ram dos símbolos, que haviam criado, a crença que implicava a negação
desses atributos.

Em resumo, Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que

nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer
que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o ver-
dadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja
infinito em tudo.

É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por
simples dedução lógica se chega a determinar os atributos que o caracte-
rizam. [ I

Tal o eixo sobre que repousa o edificio universal. Esse o farol cujos
raios se estendem por sobre o Universo inteiro, única luz capaz de guiar o
homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se

transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente
por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado.

Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e

religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosa-
mente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda

teoria, todo pñncípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em

contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a

anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade.

Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro

o que não se afaste, nem um til, das qualidades essenciais da Divindade.

A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em

oposição àquelas qualidades; aquela cujos dogmas todos suportem a pro-

va dessa verificação sem nada sofrerem."

(Allan Kardec, A génese, 19. ed., p. 56-60).
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Deus

A Providência Divina

"A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele
está cm toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às coisas mais míni-
mas. É nisto que consiste a ação providencial."

(Allan Kardec, A génese, 19. ed., p. 60).

"Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bon-
dade. A harmonia do Universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma
prudência e de uma previdencia quc ultrapassam todas as faculdades
humanas. Em todas as obras da Criação, desde o raminho de erva mi-
núscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o
nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda
a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é
aquele quc te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não
glorifica e ingrato aquele que te não rende graças."

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 107. ed., p. 388).

A mente Paternal de Deus

"[...l o Universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cós-
mico e vivificador que dimana da Mente Paternal de Deus.

Como já foi dito, é no Eterno Pai que somos e vivemos. Ele é nossa
vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. DEIe recebemos o
dom do raciocínio e do movimento, da consciência e da vontade. Ele é
a alma de nossa alma, a substância de nosso ser. Existimos e evoluí-
mos para conhecê-Lo, amá-Lo e nEle nos realizarmos na plenitude do
Espírito, que é felicidade e harmonia, amor e poder. Viajamos para Ele
desde tempos imemoráveis, do cristal ao vírus, da alga ao cefalópode, da
esponja à medusa, do verme ao batráquio, do lacertino ao mamífero, do
pitecantropo ao homem.

Através das eras incontáveis e das inúmeras transformações evo-
lutivas que experimentamos, Seu Divino Amor nos guia e sustenta, no
carinho e na lucidez da Sua Justiça Misericordiosa e da Sua Ilimitada
Bondade.

Infinito em Sua Solicitude, Ele não cessa de se mostrar a nós, Seus
filhos, todos os dias, a todas as horas e em todas as situações, no sol da
manhã e nas estrelas da noite, na imponência dos desertos e na placidez
dos oásis, na doçura das fontes e na grandeza dos mares, no milagre dos
nascimentos e no mistério das mortes.
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Noçôcs Básicas àc Doutl'illcl Espírita

É no celeiro inesgotável do Seu Hausto Divino que os Arcanjos
tiram o plasma vivificante com que constroem as galáxias e formam

as
constelações, distendendo e multiplicando, pelos domínios do sem-fim

esplêndida sinfonia da vida.

Esse Supremo Ser, Todo-Poderoso na Sua Eternidade e na Sua Gló_
ria Infinita, vive em nós, c nós vivemos nElel Seu Hálito nos envolve e nos
penetra sem cessar. S01nos Seus filhos, aprendizes da ciência e da arte
dc buscá-Lo, de descobri-Lo e de revelá-LO em nós mesmos, pelo nosso
esforço de comunhão com Sua Divina Santidade, através do trabalho e
do amor, na subida evolutiva que não pára.

Quanto mais aprendemos e crescemos, mais pequeninos nos sen-
timos na escala infinita dos seres, em face das excelsas grandezas que
continuamente deparamos. Quando, porém, nos voltamos para o Senhor

de Tudo e de Todos, e sentimos vibrar dentro de nós o Espírito Divino de

nosso Criador e Pai, reintegramo-nos na graça e na esperança, na alegria

e na felicidade de existir, cônscios de que, através do tempo-espaço de
nossas limitações e de nossas dores, chegaremos um dia à intemporali-

dade ilimitada da perfeição, no Seio Paterno do Onipotente Amor de que

provimos I

Somos, por isso, de Deus, como tudo é de Deus, porque nós, como

tudo, dEle provimos e dEle nos sustentamos. Ao malbaratarmos os bens

da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que, todavia, nos tolera e

nos ensina pacientemente a usar a herança que Ele 
nos destinou ao nos

criar, até que aprendamos, com os recursos do tempo e da experiência, a

assumir e a exercer definitivamente o Principado Espiritual, no seu Reino

Divino."

(Áureo, Universo e vida, 4. ed., p. 101-102).

Amar a Deus

"Em que consiste a adoração?

Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima

o homem sua alma.

Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela manei-

Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade'

fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimónias

que os não tornam melhores para com os seus semelhantes.
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Deus

Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os
que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as expri-
mam.

É hipócrita aquele cuja piedadc se cifra nos atos exteriores. Mau
exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu proce-
dimento.

Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquc
le que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso,
duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mun-
do. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é cem vezes mais
culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto.
E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos
derriba, perdoá-lo-eis; se for um homem que enxerga perfeitamente bem,
queixar-vos-eis e com razão.

Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais con-

venha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser
adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo: até ele não

chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração."

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 33. ed., perg. 649, 654).

-1

21


