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Gravitar para a unidade 
divina, tal o fim da 

humanidade.
Questão 1009 de O Livro dos 

Espíritos
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Espíritos



“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. 

Oh! Crede-me, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus-Cristo, 

crede-me: ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas 

mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se 

modifiquem, ou, então, vivificai-os, abrindo-os aos 

benfazejos eflúvios que os Bons, neste momento, derramam 

neles. 

PAULO, apóstolo.



Eu sou o Caminho, a Verdade e 
a Vida, ninguém vem ao Pai 

senão por mim.

Jesus- Jo: 14-6
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Jesus- Jo: 14-6



Quando Jesus diz "Eu Sou", Ele se referia aos seus ensinamentos, a 
sua filosofia de vida.
Caminho significa que o ser humano deve trilhar, ou seja, seguir os 
ensinamentos do Evangelho.Verdade significa que o Evangelho é a 
expressão mais pura das Leis Cósmicas trazidas para o ser 
humano.Vida é no sentido espiritual. Lembre-se da parábola do filho 
pródigo, pois ficará fácil entender o significado da simbologia dos pródigo, pois ficará fácil entender o significado da simbologia dos 
vivos e dos mortos.Quando Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão 
por Ele significa que ninguém conseguirá ascender espiritualmente 
caso deixe de seguir os ensinamentos do Evangelho.



Eu e Pai somos UM
Jesus - Jo: 10-30
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Eu e o Pai somos um.

Era tamanha a integração do nosso Mestre com o Pai Criador, era tamanha essa 
ligação que o Mestre dizia:
Eu vim para fazer a vontade do Meu Pai que está nos céus.

E se Ele fazia a vontade do Pai com tanta grandeza, com tanta verdade, Ele podia bem 
dizer, como disse:
Eu e o Pai somos um, porque Eu faço o que Ele quer, Eu O represento no mundo, Eu O 

reflito junto das criaturas.

Então, ser deus é a nossa prerrogativa. É tão importante saibamos disso hoje, para 
começarmos hoje o esforço do autoamor, do autorrespeito, abrir mão dos vícios (um 
deus viciado).
Abrir mão da violência (um deus violento). Abrir mão de toda essa prostituição que 
toma conta das sociedades humanas.toma conta das sociedades humanas.
Prostituição nas leituras, nas atividades políticas, na administração pública, 
prostituição nas relações domésticas, as traições que a cada dia se avolumam em 
todos os níveis. Começaremos a trabalhar nessa linha, na demonstração tácita de que 
somos deuses.
Um dia todos nós seremos anjos, num planeta nobre, rearmonizado, onde reinará o 
amor, unicamente o amor.
Enquanto esse dia não chega, cabe a cada qual de nós cumprir o seu papel, fazer o seu 
aprendizado na certeza de que, como diziam os Antigos e como disse Jesus:Somos 

deuses.



Muitas obras boas em nome de 
meu Pai vos tenho mostrado; por 
qual destas obras ides apedrejar-
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qual destas obras ides apedrejar-
me?

Jesus - Jo 10:32



Contexto
João 10

…31E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para 
apedrejá-lo. 32Mas Jesus os interpelou: “Eu tenho vos revelado 
muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras 
vós quereis lapidar-me?. 33Os judeus responderam-lhe assim: vós quereis lapidar-me?. 33Os judeus responderam-lhe assim: 
“Por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por 
blasfêmia, e porque, sendo tu um simples homem, te fazes 
passar por Deus.” …



Podem as inquietações da Terra separar, muitas 
vezes, os trabalhadores humanos no seu terreno 
de ação, mas a sociedade benemérita, onde se 
ergue a flâmula luminosa-”Deus, Cristo e 
Caridade” - permanece no seu porto de paz ede 
esclarecimento. A sua organização federativa é o 
programa ideal da Doutrina no Brasil, quando 
chegar a ser integralmente compreendido por 
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chegar a ser integralmente compreendido por 
todas as agremiações de estudos evangélicos no 
país.
Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho - F. 
Cândido Xavier Humberto de Campos.
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• “Trabalhar pela Unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no 
Brasil é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor 
junto à humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los e 
estruturar-lhes o plano de ação, na ordem superior que nos orienta 
o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda 
sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, 

OBJETIVOS DA UNIFICAÇÃO DO 
MOVIMENTO ESPÍRITA

o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda 
sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, 
elevada capacidade de renunciação.”

Emmanuel – Psicografia de F. C. Xavier

Unificação,  Reformador Out/1977 



FUNDAMENTOS

PRINCÍPIOS COMUNS

• Sendo a unidade de princípio um dos pontos 
importantes, essa unidade não pode existir 
naqueles que, não tendo estudado, não podem ter 
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naqueles que, não tendo estudado, não podem ter 
formado uma opinião.(...)               

Allan Kardec-“ Revista Espírita”-Dez 1861-Organização do Espiritismo


