
Módulo I -  Aula 11 – Lei Divina e Natural e Lei de Adoração (Pedi e Obtereis)                                                    

Objetivo:  

 Compreender a lei natural como a lei de Deus, indicadora do caminho para a felicidade do Ser; 

 Definir adoração como elevação do pensamento a Deus; 

 Distinguir os três aspectos da prece: louvar, pedir e agradecer esclarecendo momentos de utilizá-las; 

Bibliografia:  

LE – Livro III – Cap. I Lei Divina ou Natural - q. 614 a 648;  

LE – Livro III – Cap. II Lei da Adoração - q. 649 a 673; 

(*) Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda - Divaldo P. Franco – item: Pedir e Conseguir; 

 

Lei Divina ou Lei Natural  

1) O que é Lei ? 

É uma regra categórica, ou prescrição escrita que emana da autoridade soberana de 

uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela 

sob pena de sanções. 

  São Tomas de Aquino define lei como sendo: “ Uma ordenação da razão, promulgada em mira ao bem comum, por aquele que tem 

o encargo da comunidade”. 

2) O que é Lei Natural? 

É aquela que é conhecida pela luz da natural razão, que precede de DEUS como  

autor da Natureza. 

  Régis Jolivet, sacerdote fiósofo estudante da filofia de São Tomas de Aquino define lei Natural como sendo:  “ Uma participação da 

lei eterna na criatura racional”.     

3) Leis naturais sempre existiram, basta lembrar que na antiguidade tanto Sócrates 

como Platão embora não tenham expressado textualmente, nos dizem que podemos 

entendê-las nas entrelinhas, ao afirmarem que: “ Homem devia agir de acordo com a sua consciencia, ou seja 

pratira as virtudes” , Platão tambem fala de um estado ideal , onde os governantes fossem os 

que mais conhecessem dessas leis da natureza. 

Na idade média São Tomas de Aquino fala de uma lei eterna proveniente do próprio DEUS. E Santo Agostinho diz que “ DEUS concriou   

ao mesmo tempo a lei natural e os seres que chamoiu á existencia”. 

4) Caracteres das Leis naturais! 

O conjunto de principios que governam o universo funciona perfeitamente e 

automaticamente, compreendendo todas as leis da natureza. 

- Leis do mundo material (Ciencias); 

- Leis do Mundo Espiritual; 

São leis eternas e imutáveis, não estão sujeitas ao tempo, nem as circunstancias, 

embora tenham em si elementos do progresso. 

- As primeiras regulam as relações da matéria bruta: as leis da física -> Ciencias 



- As segundas dizem respeito aos homens e as suas relações com DEUS, e com o 

semelhante, são as da vida do corpo e a da vida da alma Leis Morais (Questão  614 à 618 – L.E).  

- O aspecto moral dá referencias à nossa evolução espiritual. 

Como conhecer estas Leis, e onde está escrita a lei de DEUS?                               

(Questão  621 – L.E)  Esta lei está escrita na consciencia do ser, os espíritos foram criados 

simples e ignorantes , sujeios ao progresso. 

André Luiz em “Evolução em dois mundos”                                                              - Reino Mineral  ->  Atração                                                                                    

- Reino Vegetal  -> Sensação                                                                                   
- Reino Animal   -> Instinto                                                                                     

- Reino Hominal -> Pensamento continuo, livre arbítrio e razão.  

Essa evolução nos mostra, o principio, a introdução, o preambulo da lei moral, que 

tem como objetivo nos transformar em Espiritos Puros ( Angelitude)  que é decorrencia da 

potencialização das virtudes de cada um de nós. 

5) Divisão  Leis natural!                                                                                         

  -Lei de Adoração – Mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da 

divindade. 

 -Lei do Trabalho – É uma necessidade. A necessidade é a consciência de que os falta 

algo. Não se deve confundir trabalho com emprego. Alguns trabalham e não têm 

emprego; outros têm emprego e não trabalham. 

 -Lei de Reprodução – Relativo à reencarnação. Mostra a necessidade de purificação do 

Espírito. 

 -Lei de Conservação – Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de 

progredir e aperfeiçoar. 

 -Lei de Destruição – A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais 

inteligentes e mais argutos. É a renovação e melhoria dos seres vivos. 

 -Lei de Sociedade – Todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres 

humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos; os mais inteligentes, os 

menos. 

 -Lei de Progresso – Há uma inexorabilidade. Quer estejamos encarnados ou 

desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei do progresso. 

 -Lei de Igualdade – Embora todos os Espíritos tenham partido de um mesmo ponto, uns 

progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. 

 -Lei de Liberdade – Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos 

seres humanos. 

 -Lei de Justiça, Amor e Caridade – É a mais importante, porque resume as leis anteriores.   



(Questão  648 – L.E).  O que pensais dessa divisão?                                                                                                                               

- Esta divisão pode abranger todas as circunstancias da vida o que é essencial, porem 

nada tem de absoluto, como todos os demais sistemas de classificação, sempre 

dependendo do ponto de vista. 

Mais uma vez, sempre é bom lembrar que a ultima Leis elencada nas leis naturais , 

resume todas as leis anteriores.  

 

Lei de Adoração 

6) O que significa adorar? 

A palavra adorar vem do latim ad + orare e significa orar para alguém. Prostrar-se, 

reverenciar, inclinar-se são seus principais significados, humildade os reverenciar-se.  

  Orar para alguem é o gesto que traduz admiração, demostração altruista do amor incondicional. 

7) Como ver a adoração num processo histórico? 

A história mostra que a veneração a um ser supremo, existe desde a antiguidade, há 

registros que o homem de Neanderthal, há 150.000 anos, já enterrava os mortos 

junto com objetos de uso diário, evidenciando assim a crença na vida futura.  

Em cada etapa da história a divindade era idolatrada de acordo com a evolução da 

compreensão do ser.  

8) Qual a finalidade da adoração? 

Formas da adoração:            

 - Adoração exterior (Questão  653 á 656 – L.E) -  A verdadeira adoração é a do coração, se 

a aadoração não for à de fingimento, tem o seu valor e seu mérito, porque pesa a intenção mais do 

que o ato em si. 

- Politeismo (Questão  667 á 668 – L.E) -  a idéia de um DEUS único, desenvolvimento menteal( 

intelectual) do homem;           - 

Ser natural, sem forma determinada agindo sobre a matéria. 

- Tudo o que não era compreendido        
 - Obra de um Ser sobrenatural, por isso acreditavam tanto emDeuses distintos, 

tanto quanto os efeitos que pudessem ver. 

Allan Kardec diz que em todos os tempos, houveram homens esclarecidos, que 

compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes de governar o mundo, 

sem que houvesse uma direção superior. 

9) Sacrificios: 

(Questão  669– L.E)  Homens primitivos acreditavam que uma criatura animada , agradaria 

mais , teria mais valor do que um objeto animado, por isso mandavam sacrificar 

nimais , e depois o proprio ser humano, paa demosntrar o valor de sua adoração. 



Eles achavam que o valor do sacrificio era proporcional á importancia da propria 

vitima. 

10) Vida contemplativa: 

(Questão  657– L.E)  Não fazem o mal, mas também não fazem o bem.  Deus nos pedira 

conta  do bem que não tenha feito. 

11) A prece: 

(Questão  658– L.E)   È o ato de adorar. Orar a Deus é aproximar-se d’Ele, pensar Nele, por-

se em comunhão com Ele. 

A oração pode ter tres propósitos: Louvar, Pedir e Agradecer. 

Louvar- Entender e reconhecer a grandeza do Criador. 

Pedir- Muitos perguntam: Porque pedir? Deus reconhece nossas necessidades! 

O objetivo não é trazer Deus até nós, mas elevar-nos até Ele! Não é expor nossos 

desejos, mas criar condições para receber as bençãos que estão em todo o Universo. 

Andre Luiz nos diz que estamos mesrgulhados no fluido Universal, “como peixes em 

um oceano, mas para assimilarmos os beneficios  é preciso que estejamos com o 
coração preparado, caso contrario seremos como o homem que morre de sede 

estando mergulhado em um rio, porque recusa-se a abrir a boca! “ 

Normalmente a achamos que nossas preces não são atendidas. A verdade é que 

pedimos o que queremos, porém, Deus nos dá o que precisamos. Raramente existe 

compatibilidade entre desejos e necessidades legitimas. 

Agradecer – Por tudo que recebemos. Deus esta em tudo, nos mecanismos da Lei 

Natural.     

A prece sempre agrada a Deus quando vem do coração. 

Oração é sentimento, então  quando repetimos palavras sem exprimir o que vai no 

nosso intimo, caimos  em um mecanismo estéril. 

O que importa  na prece não é a duração, a repetição ou a sofisticação .Indispensavel 

é a presença do sentimento.  

Luz do Mundo  

No quadro “Luz do Mundo” o pintor Holan Hunt mostra Jesus num jardim à noite, 
segurando na mão esquerda uma lanterna, e com a direita batendo numa porta. Ao 

ver o quadro um critico de arte observou: 

- Senhor Hunt, esta obra não esta acabada. Falta pintar a maçaneta da porta! 

- Engano seu, explicou o artista. Esta porta simboliza o coração humano. Só pode ser 

aberto pelo lado de dentro. 



A ajuda do Céu chega invariavelmente, em todas as situações, desde que nos 

disponhamos a abrir o coração!   

 


