
Roteiro 9: Lei divina ou Natural e Lei de adoração
➢ Lei Natural: definição e caracteres
➢O bem e o mal 
➢Adoração e prece
➢ Evangelho no lar

Centro Espírita Luzes 



Lei Natural: definição e caracteres



Características da lei de Deus: 

eternidade e imutabilidade.

Lei natural é lei de Deus:

única verdadeira para a

felicidade do homem,

indicando o que ele deve

fazer ou deixar de fazer.

Todas as leis da Natureza 

são divinas.



Leis morais: dizem respeito
ao homem considerado em
si mesmo e nas suas
relações com Deus e seus
semelhantes, contendo as
regras da vida do corpo,
bem como as da vida da
alma.

Leis físicas: regulam o
movimento e as relações da
matéria bruta, cujo estudo
pertence ao domínio da
Ciência.



Em todos os tempos, houve homens que tiveram a missão de
revelar a lei de Deus. São Espíritos superiores que encarnam com o
fim de fazer progredir a Humanidade.

A lei de Deus é continuamente revelada aos homens. 

A lei de Deus está 
escrita na consciência.

Todos a compreenderão 
um dia, diante do forçoso 

progresso. 



“Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é
de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e
conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a
Deus; porque Deus é amor”. (João 4: 7-8)



“E Jesus disse-lhe: amarás o
Senhor teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e
de todo o teu pensamento. Este é
o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Destes dois mandamentos
dependem toda a lei e os
profetas”. (Mateus, 22: 37-40)

Lei do Amor



O bem e o mal



O mal não tem origem em Deus,
que é infinitamente sábio, justo,
bom e misericordioso.

O determinismo divino é a lei do
amor.

O mal representa um desvio do
homem, com ações contrárias à
lei de Deus, efetuando atos
indébitos na harmonia divina.

Eis o mal.

O mal



O bem é tudo o que é 
conforme à lei de Deus. 

Fazer o bem é proceder 
de acordo com a lei de 

Deus.

O bem



Distinguir o 
bem do mal

A lei natural traça para o 
homem o limite das suas 

necessidades. 

Se ele ultrapassa esse limite, é 
punido pelo sofrimento.

Basta que aplique a si mesmo
o preceito de Jesus: “vede o
que queríeis que vos fizessem
ou não vos fizessem”.



O grau de responsabilidade do homem é proporcional aos meios
de que dispõe para compreender o bem e o mal.

Quanto mais sabe o que faz, mais culpado é o homem.

As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal, porque
o mal depende da vontade que se tenha de o praticar.

O mal recai sempre sobre o seu causador. Aquele que induz o seu
semelhante a praticar o mal tem maior responsabilidade, porque
cada um será punido pelo mal feito e ao que tenha dado lugar.



Há momento em que o excesso do mal se torna intolerável e impõe
ao ser a necessidade de mudar de vida.

Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no
bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio.

Quando toma o melhor caminho, por sua vontade, é porque
reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade o constrange
a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz.



Adoração e prece



650. Origina-se de um
sentimento inato a adoração,
ou é fruto de ensino?

“Sentimento inato, como o da
existência de Deus. A
consciência da sua fraqueza
leva o homem a curvar-se
diante daquele que o pode
proteger”.

649. Em que consiste a
adoração?

O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec

“Na elevação do pensamento
a Deus. Deste, pela adoração,
aproxima o homem sua
alma”.



654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela
maneira?

“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 cerimônias que os não tornam melhores para com os
seus semelhantes”.

O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec



656. À adoração individual será preferível a adoração em comum?

“Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos,
mais força têm os homens para atrair a si os bons Espíritos. O
mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais,
todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que
cada um pode adorar a Deus pensando nele”.

O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec



659. Qual o caráter geral da prece?

“A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele; é
aproximar-se dele; é pôr-se em comunicação com ele. A três
coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir,
agradecer.”

O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec



A prece é invocação, em que o homem entra, pelo pensamento,
em comunicação com o ser a quem se dirige.

Podemos orar por nós, por outrem, pelos vivos ou mortos.

As preces feitas a Deus escutam-nas os Espíritos incumbidos da
execução de suas vontades; as que se dirigem aos bons Espíritos
são reportadas a Deus.

Quando se ora a outros seres que não Deus, recorre a
intermediários, intercessores, mas nada sucede sem a vontade de
Deus.



Contém os objetivos da prece: louvação, pedido e agradecimento.

Modelo mais perfeito de concisão, sublimidade e simplicidade.

Resume os deveres do homem para com Deus, consigo e com o
próximo.

É profissão de fé, ato de adoração e submissão, pedido das coisas
necessárias à vida e princípio da caridade.

O Pai Nosso



Prece deve conter pedido de graças que necessitamos realmente.

Inútil pedir que nos abrevie as provas, ou dê alegrias e riquezas.

Roguemos nos conceda paciência, resignação e fé.

Pedir o bom êxito para os nossos empreendimentos terrenos.

Pedir para que possamos melhorar e veremos que torrente de
graças e de consolações se derramará sobre nós.



Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos que
acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções, a inspirar ideias
sãs e a auxiliar na organização do roteiro de vida para uma
caminhada mais segura.

Ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e
a retomar o caminho reto, se deste se afastou.

Pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas
próprias faltas.



A prece não modifica o curso das leis em que somos réus
sujeitos a penas múltiplas, mas nos renova o modo de ser,
valendo não só como abençoada plantação de solidariedade
em nosso benefício, mas também como vacina contra a
reincidência no mal.



Não há fórmulas. Pode ser de várias maneiras e em qualquer lugar.

Ore segundo suas convicções.

Use o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem
qualquer formulário, em verdadeira conversa informal a quem se
dirige (Deus, Jesus, entidade espiritual, santo ou divindade).

Ela deve ser simples, concisa e sem fraseologia rebuscada.

Cada palavra deve ter o seu valor e a sua ideia, tocar a alma.



Para conectar, é preciso concentrar-se no pensamento e na
vontade, do fundo da alma e do coração, para emanar os bons
impulsos eletromagnéticos, cujos sinais tocarão no ente invocado.

A fé, a confiança, a constância e a persistência são fundamentais
para essa conexão.

Se eu não rezar, ficarei incomunicável com os auxílios do Céu.

O poder da prece está no 
pensamento e na vontade.



O magnetismo irradiante da oração
decorre do poder da fé posta em
ação.

Se tivéssemos a consciência e a
compreensão das potências da
alma, a força que trazemos em nós,
e se quiséssemos colocar essa
vontade a serviço desta força,
seriamos capazes de realizar o que,
hoje, muitos chamam de prodígios e
não tão somente como um
desenvolvimento das faculdades
humanas.

O poder da prece está dentro de
nós.



Evangelho no lar



Evangelho no lar é ato 
de adoração a Deus.

(Missionários da Luz. 
Pelo Espírito André Luiz)



O culto do Evangelho no lar é uma reunião da família em dia e hora
certos, para estudo do Evangelho e oração em conjunto.

É uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de
Jesus, interpretados à luz da Doutrina Espírita, na qual se utiliza a
prece como instrumento de ligação com o Senhor da Vida.



• Melhora o ambiente doméstico.

• Proporciona defesa exterior pelas claridades espirituais
que acende.

• Transforma o lar em fortaleza.

Qual a importância do Evangelho no Lar?



Na reunião do Evangelho e oração em família, evocamos a
presença de benfeitores espirituais, familiares e demais Espíritos
amigos para, em conjunto, participar desses momentos de paz.

Trata-se de uma modalidade de reunião espírita, que deve ser
caracterizada pela seriedade e continuidade, a despeito da
simplicidade que encerra.



Os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar, auxiliando-nos no
que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto
doméstico, amparando os Espíritos mais necessitados, que se
revelam sensíveis às vibrações e elucidações que o serviço
religioso do Evangelho no lar propicia.



1.Finalidade: trata-se de uma reunião
com o objetivo de reunir a família
em torno dos ensinamentos
evangélicos à luz da Doutrina
Espírita, e sob a assistência de
benfeitores espirituais.

2.Participantes: poderão participar da
reunião todas as pessoas
integrantes do lar, inclusive as
crianças.



3. Desenvolvimento:

a) prece inicial;

b) leitura e comentário de página
evangélica com a participação de
todos os presentes. A reunião pode
ser enriquecida, conforme o caso, com
poesia, história ou narrativa de fatos
reais; e

c) prece de encerramento (ocasião em
que se pode orar pelos que não
puderam estar presentes: parentes,
amigos, vizinhos etc.).



4. Recomendações:
a) o tempo de duração do Culto não deve
ultrapassar uma hora;
b) recomenda-se a leitura de «O
Evangelho segundo o Espiritismo», do
«Evangelho em Casa» e outras páginas
evangélicas;

c) abster-se de manifestações de
Espíritos;

d) pode-se colocar água para ser
fluidificada [magnetizada] pelos
Benfeitores Espirituais;
e) é conveniente que a reunião seja
semanal; e
f) a presença de visita não deverá ser
motivo para a não realização do Culto,
convidando-se os visitantes a dele
participarem.



Bibliografia

ROCHA, Cecília (Organizadora). Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
Programa Fundamental – Tomo I. 2ª Edição. Brasília/DF, Federação Espírita
Brasileira, 2018.


