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A Lei de Causa e Efeito e suas sutilezas

Objetivos

1-Ampliar o entendimento sobre os mecanismos 
da Justiça Divina

2-Mostrar que o funcionamento dessa Lei começa 
em nós mesmos

3- Propor uma reflexão sobre nosso 
posicionamento dentro da vida

4- Estimular uma ação objetiva no sentido da auto-
renovação



CINCO CONCEITOS BÁSICOS

1- Espírito é o  Ser inteligente da Criação
2- O princípio inteligente dorme no 

mineral(memória),sonha no vegetal (sensibilidade),agita-se 
no animal(instinto) e desperta  no homem (inteligência)

3- No seu ponto de partida, o homem só tem instintos;
mais avançado e corrompido,só tem sensações;mais 
instruído e purificado,tem sentimentos;e o amor é o requinte 
do sentimento

4- Nascer,viver,morrer;renascer ainda;progredir 
sempre, tal é a Lei

5- Assim como não existem dois espíritos,perispíritos ou 
corpos físicos iguais, não existem duas histórias iguais



ESTUDO DE CASOS
Caso 1

Efeito
Morte de 

aproximadamente 500 
pessoas,384 na hora,75% 
das quais crianças, 
pisoteadas e queimadas
no dia l7/l2/l961,em 
Niterói(RJ),em 
consequência de incêndio 
que irrompeu no Grand
Circo Americano que 
estreava na cidade,20 
minutos antes de terminar o 
espetáculo, assistido por 
3000 espectadores.



Causa
Ações levadas a efeito no ano de l77 D.C,em Lião,França.onde 

autoridades da cidade(vítimas de hoje),como forma de homenagear Lucio 
Galo,que os visitaria,um militar ligado ao Imperador Marco 
Aurelio,idealizaram  e executaram na véspera do evento, a prisão de mil 
crianças e mulheres cristãs,apreendidas em suas próprias moradias,para 
usá-las como atração nas festividades programadas para o Circo, 
reservando para elas a parte em que teriam suas vestes embebidas 
em resinas inflamáveis para serem incendiadas no meio da 
arena,devidamente cercada por farpas impregnadas em óleo,deitando 
sobre elas cavalos que já não serviam  aos jogos para que suas 
patas, associadas às chamas,formassem lances inéditos.



Caso  2

Efeito
Criança excepcional, sexo feminino, 

agitada e inconsciente,nascida e 
vivendo em cidade pernambucana, 
tendo na figura do pai,um atento, 
cuidadoso e carinhoso protetor, o 
que chamava a atenção dos que os 
conheceram,na sua passagem por 
Uberaba(MG),em busca de auxílio do 
médium Chico Xavier.



Causa
Ação praticada pelo pai de hoje em 

existência passada, onde ele,um 
fidalgo de certo país europeu,embora 
comprometendo-se com jovem 
senhora,ergue outro lar, induzindo a 
preterida ao suicídio pela mágoa que 
a devorava.Morto,encontra a noiva 
esquecida,desencarnada e aflita,uma 
sombra que chora,pedindo outro 
berço,para trazê-la de volta em braços 
paternais ao campo de outra vida.O 
século avança e,atendido,hoje,ele,em 
tudo é sempre o pagem dela e a noiva 
de outro tempo é a filha triste 
,agarrando-se ao pai nos traumas da 
loucura.



OS PRINCÍPIOS DA LEI DE CAUSA E 
EFEITO

l-O Espírito sofre,quer no Mundo 
Espiritual,quer no Corporal, a consequência
de suas imperfeições(l0).

2-Não há uma única imperfeição da alma que 
não resulte em funestas e inevitáveis 
consequências (3).    

3-O Bem e o Mal são rigorosamente 
considerados,não havendo uma só ação,um 
só pensamento que não tenha consequências
fatais(8).



OS PRINCÍPIOS DA LEI DE CAUSA E 
EFEITO
4-Toda falta cometida,todo mal realizado é uma 
dívida contraída que deverá ser paga.(9)

5-O Espírito carrega consigo o próprio castigo 
ou prêmio.(5)

6-A responsabilidade das faltas é toda
pessoal, ninguém sofre por erros 
alheios,exceto se a eles dê origem(21)



OS PRINCÍPIOS DA LEI DE CAUSA E 
EFEITO

7-Arrependimento,expiação e reparação
constituem as três condições necessárias para apagar 
os traços de uma falta e suas consequências(16)

8-O arrependimento pode dar-se por toda parte e em 
qualquer tempo.A expiação consiste nos sofrimentos 
físicos e morais que lhe são consequentes.A 
reparação consiste em fazer bem àqueles a quem 
havia feito o mal(17)

9-A expiação varia segundo a natureza e gravidade 
da falta(11)



OS PRINCÍPIOS DA LEI DE CAUSA E 
EFEITO
10-Sendo toda imperfeição fonte de 

sofrimento,o Espírito deve sofrer não somente 
pelo mal que fêz, pelo bem que deixou de 
fazer na vida terrestre como pelas 
consequências de sua omissão.
11-A situação do Espírito,no Mundo 

Espiritual,não é outra senão a por si 
preparada na vida corpórea(28)
12-O único meio de evitar ou atenuar as 
consequências futuras de uma falta,está no 
repará-la,desfazendo-a no presente(27)



OS PRINCÍPIOS DA LEI DE CAUSA E 
EFEITO

13-A duração do sofrimento depende da 
melhoria do Espírito culpado(13)

14-Como o Espírito tem o livre-arbítrio,o 
progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz 
a sua obstinação no mal(19)

15-O futuro é aberto a todas as criaturas.(4)



ESTUDO DE CASOS
Caso 3

EFEITO
Mulher morta por 

afogamento na ante-véspera do 
natal de l956, na cidade de 
Passa-Quatro(MG), após ter-se 
separado dos dois filhos e do 
marido ,ao ter sua modesta 
moradia invadida pela 
inundação resultante da 
intensa chuva que se precipitava 
na região há algumas 
horas,tendo sido levada pelo 
turbilhão envolvente e destruidor 
do inesperado e imenso rio que 
se formara, arrastando o que se 
lhe opusesse à passagem.



CAUSA

Ordem dada a capataz no final da tarde chuvosa e escura da ante-
véspera do natal de l856, por Dona Maria Augusta Correia da 
Silva,senhora de extensos haveres,ao retornar à sua fazenda ,às margens 
do Rio Paraíba,após quase um ano de passeio repousante na Corte,ante a 
confirmação de jovem escrava de que,segundo ela,as “duas crias” da 
moça,eram de seu filho,determinando que o rude feitor lhe estalasse o 
chicote nas costas, obrigando-a a entrar nas águas transbordantes  do 
imponente rio,cuja correnteza  motivou seu afogamento, levando o corpo 
da desafortunada  no silêncio da noite que caia.



Caso 4
Efeito

Criança, sexo masculino,
entre doze e treze anos de 
idade,vivendo em cidade do 
Triangulo  Mineiro. Mudo e 
completamente inibido na 
vida mental, apenas chora e 
emite sons ininteligíveis.



Causa
Ações praticadas em 

existência anterior em que 
através da cultura espalhava 
ateísmo e violência, usando 
a palavra falada e escrita, na 
última década do século 
18,suscitando rebeldia e 
delinqüência. Muitos crimes 
surgiram dos princípios que 
pregava. Desencarnado,no 
Além,sofre a culpa de que não 
conseguia se afastar,rogando 
socorro ao Céu nos grilhões 
que carregava,iniciando seu 
reerguimento na vida de 
restrições que desfruta 
presentemente.



Determinismo e livre-arbítrio

1- A Lei Divina funciona em todos 
nós,desde que todos existimos no hausto do 
Criador.

2- Determinismo e Livre-Arbítrio
coexistem na vida,entrosando-se na estrada 
dos destinos,para a elevação e redenção dos 
Espíritos.

3- O Determinismo é absoluto nas mais 
baixas camadas evolutivas.



Determinismo e livre-arbítrio

4-O Livre arbítrio amplia-se com os valores da 
educação e da experiência.

5-À medida que o livre-arbítrio do Espírito se 
desenvolve, ele vai ficando,pouco a pouco, mais 
livre para escolher as experiências a serem 
vivenciadas na futura existência(L.E.,questão 262)

6-A vida do Espírito se compõem de uma série de 
existências corporais,sendo cada uma,para ele uma 
oportunidade de progresso (L.E.,questão l91)



Determinismo e livre-arbítrio

7-Da mesma forma que na vida do homem existem 
dias que não produzem nenhum fruto,na vida do 
Espírito, há existências corporais sem nenhum 
resultado porque ele não as soube 
aproveitar.(L.E.,questão l91)

8-O Espírito pode reencarnar imediatamente 
após a morte,porém com mais frequência,somente 
depois de intervalos mais ou menos longos.    
(L.E.questão 223)

9-O Espírito pressente a época em que 
reencarnará como um cego sente o  fogo que se 
aproxima.(L.E.,questão 330)



Determinismo e livre-arbítrio 

l0- Nem todas as tribulações que experimentamos 
na vida foram previstas e escolhidas por 
nós(...)Somente são previstos os grandes 
acontecimentos que influem no nosso 
destino.(L.E.,questão 259)

11- Os detalhes dos acontecimentos nascem das 
circunstâncias e da força das coisas.Se,passando 
por uma rua,uma telha nos cair na cabeça,não 
creiamos que estava escrito(L.E.,questão 259)

l2-O mal,essencialmente considerado,não pode 
existir para Deus,representando um desvio do 
homem.



Determinismo e livre-arbítrio 

l3-Confiando em si mais do que em Deus, o 
homem transforma sua fragilidade em foco de 
ações contrárias à Lei do Amor para a 
Comunidade Universal,efetuando,desse modo,uma 
intervenção indébita na Harmonia Divina.

l4- Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos 
os processos destinados a extinguir-lhes as 
consequências.

l5-A Sabedoria Divina se vale dos nossos 
esforços e tarefas de resgate e reajuste a fim de 
induzir-nos a estudos e progressos sempre mais 
amplos.



Determinismo e livre-arbítrio 
l6-A Providência Divina pode impor uma existência a um 

Espírito,quando este,por sua inferioridade ou má vontade, não está
apto  a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar e quando 
vê que essa existência pode servir à sua purificação e 
adiantamento,ao mesmo tempo que encontra nela uma 
expiação(.LE.,questão 262)

l7-Um Espírito pertencente a uma raça civilizada,por 
expiação,pode reencarnar numa raça selvagem,dependendo do 
gênero da sua expiação;um senhor que foi duro para os seus 
escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus 
tratos que fêz suportar.Aquele que um dia comandou,pode,numa 
nova existência obedecer aqueles mesmos que se curvaram à sua 
vontade.É uma expiação se ele abusou do seu poder e a 
Providência Divina a pode impor.Um bom Espírito 
pode,também,para ajudar-lhe o progresso,escolher uma existência 
influente entre povos atrasados,o que é então uma 
missão(L.E.,questão 273)



Determinismo e livre-arbítrio 

l8-As dívidas de natureza moral, nos levam a encontrar na 
família consanguínea ou na intimidade da luta a reaproximação 
com os Espíritos que nos sejam credores.(A.R.)

l9-Para o recomeço das lides carnais,solicitamos o regime de 
sanções, ou alguém quando não dispomos do direito de fazê-
lo,nô-lo obtém,suplicando-o,em nosso benefício,às autoridades 
superiores.(.AR)

20-As providências retificantes,depois de muitas quedas nos 
mesmos deslizes e deserções,imploradas  em favor de nós e em 
nós mesmos,são as deficiências congeniais com que ressurgimos 
no berço físico.(A.R.)



Determinismo e livre-arbítrio 

21-Há institutos especiais que,trabalhando para a 
reencarnação, colaboram para que recebamos a vestimenta 
carnal necessária e merecida.(A.R.)

22-Hoje, pagamos dívidas de ontem, mas é possível 
venhamos a solver amanhã,compromissos pesados que 
deixamos em distante pretérito, exigindo-nos a atenção.

23-A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da 
vida em expansão,manifestando-se em três níveis:



Determinismo e livre-arbítrio 

24-Dor-evolução,que atua de fora para dentro, aprimorando o 
Ser,sem a qual não existiria progresso.

25-Dor-expiação ,que vem de dentro para fora, marcando a 
criatura no caminho dos séculos,detendo-a em complicados 
labirintos de aflição para regenerá-la,perante a Justiça.

26-Dor- auxílio, que pela intercessão de amigos devotados à
nossa felicidade e vitoria,nos colocam diante de prolongadas e 
dolorosas enfermidades no envoltório físico,seja para evitarmos 
quedas no abismo da criminalidade,seja para o serviço 
preparatório da desencarnação.



Determinismo e livre-arbítrio 

27- A culpa e o mérito crescem quando o discernimento se 
desenvolve.(FT)

28-A responsabilidade corre paralela ao conhecimento.(FT)

29-Há uma justiça imanente funcionando em nossa organização 
espiritual mais profunda(FT)



ESTUDO DE CASO
Caso 5

Efeito

L.S., branco, 42 anos, 
casado,militar reformado da 
Aeronáutica por neurose mista.
Entrava em terríveis crises de angústia, 
com medo de lugares descampados, 
de ambientes sombrios e fechados, 
só saindo de casa com a esposa, 
criatura que lhe infundia ânimo e 
segurança.O quadro mórbido iniciara-se 
há algum tempo,agravando-se sempre. 
Portador de outra mania desde os 15 
anos de idade, alimentando-se 
extremamente pouco com  medo de 
ficar doente do aparelho digestivo.



Causa
Ações praticadas em época remota,na qual o paciente de agora fora 

Sacerdote do Egito, ordenando o aprisionamento vivo,amarrado e 
amordaçado de um subordinado, num sarcófago,que foi atirado no fundo de 
um poço,imediatamente fechado,impondo ao mesmo grande golpe 
traumático,além da fratura de seus membros e da morte lenta no subsolo.Essa 
vítima o encontrara agora num corpo jovem,exercendo sua influência pelo 
pensamento. A claustrofobia decorria do desespero memorizado pelo 
espírito preso ao sarcófago. A dificuldade em se alimentar resultara de um 
susto que a avó lhe deu quando adolescente para que não exagerasse na 
comida à noite porque assim poderia morrer um dia, trauma de que se valeu o 
obsessor para atormentá-lo.



Caso 6

Efeito

Homem, morador de rua, 
abandonado e mentalmente 
insano, vagando mundo 
afora,vivendo atirado à
sarjeta,sobrevivendo à custa da 
caridade alheia.



Causa
Existência no século l8,em que abusou dos valores 

físicos, na condição de castelão sedutor,que de 
conquista em conquista, não achava coração de 
mulher que resistisse,fazendo 
noivas,esposas,mães,vítimas que,ouvindo-o falar de 
amor,aumentavam sua lista.



Caso 7

Efeito

Morador de rua, 
leproso, vivendo na 
posição de mendigo,
sem ninguém, entregue a 
dolorosas provações na 
via pública.



Causa
Existência quatro séculos antes,onde na condição de 

guerreiro eminente e rei triunfante, teve a infelicidade 
de abusar do poder na pratica do mal, matando, ferindo, 
destruindo, semeando o sofrimento e extinguindo a  
esperança em sua área de influência.



Caso 8

Efeito

C.A.A.S,morto aos 21 
anos, em acidente de 
avião de pequeno porte na 
região de Nhandeara, 
próximo a 
Votuporanga(SP),no dia 23 
de fevereiro de l972.



Causa

Ações levadas a efeito por ocasião da Revolução 
Constitucionalista de 1932, na cidade de São José do Rio 
Preto(SP).


