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Objetivos
 Explicar como se manifesta a
ação providencial de Deus.
 Identificar os benefícios
advindos da providência divina.
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A providência divina

• Tendo como base o princípio de que
a providência é a “solicitude de Deus
para com as suas criaturas”, a ação
providencial se manifesta porque
[...] Deus está em toda parte, tudo vê e
tudo preside, mesmo às coisas mais
insignificantes [...].
KARDEC, Allan. A gênese, cap. 2, item 20.

A providência divina
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•

Com o advento do Consolador prometido por
Jesus, a compreensão a respeito da divindade
ganha uma nova dimensão, visto que o
Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se
manifesta por meio da aplicação de leis naturais
e imutáveis, criadas por Deus.

• A ação do Criador na criação é o que chamamos
de providência divina, conforme nos esclarece
Kardec, em A gênese: “A providência é a
solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus
está em toda parte, tudo vê e tudo preside,
mesmo às coisas mais insignificantes. É nisto
que consiste a ação providencial. [...].”
KARDEC, Allan. A gênese. Cap 2, item 20.

Ação da providência divina
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• Para entender aos mecanismos de ação

da providência divina é preciso ter alguma
compreensão das leis que regem os
fluidos, os tipos e frequências das
vibrações energéticas, pois são estes
elementos materiais que servem de
veiculo à manifestação da vontade do
Criador, e de todos os Espíritos, ainda que
em escala bem reduzida.

Ação da providência divina
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Há, contudo, um fato concreto que não podemos ignorar: a
providência divina existe e somos dela beneficiários,
cotidianamente, no plano físico e no espiritual. Eis o que
Emmanuel tem a dizer:
Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e
agindo por nós. Para assegurar-nos, quanto a isso,
bastar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou
inarticulada, que desenvolverá em nós outros a
convicção da presença divina, em todas as faixas da
existência.

Certamente, a prece não se fará seguida de
demonstrações espetaculares, nem de transformações
externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de
Deus e, em todos os episódios da estrada, senti-lo-ás
contigo no silêncio do coração. [...].
XAVIER, F.C. Rumo certo. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 5.
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As bênçãos da providência divina
•

O indivíduo materialista ou pouco espiritualizado ignora
a ação providencial de Deus em sua vida; que só é
percebida à medida em que ele aprende a se libertar das
influências da vida material e desenvolve aprendizado
espiritual.

•

No começo desse aprendizado, visualiza apenas os
benefícios mais patentes: as boas condições do corpo
físico, da inteligência, da vida em família, de acesso ao
conhecimento, de sobrevivência material por meio de
profissão digna, entre outros.

•

Mais tarde, tendo adquirido outros conhecimentos, que o
elevam em termos espirituais, consegue identificar
inúmeros outros benefícios que lhe abençoam a
existência. Nessa fase da evolução, o Espírito realmente
se renova: empenha-se no combate aos vícios e
imperfeições que ainda possui, e se esforça no propósito
de desenvolver virtudes.
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Atividade
Organizar três grupos, cabendo a cada um deles a
tarefa de leitura e troca de ideias do texto
especificado, que faz parte do Roteiro de Estudo.

 Grupo 1: Ação da providência divina.
 Grupo 2: As bênçãos da providência divina.
 Grupo 3: Proteção de Deus.
O monitor realiza um amplo debate em torno das
ideias desenvolvidas no Roteiro de Estudo, após
ouvir o resumo apresentado pelo relator de cada
grupo.

Proteção de Deus

XAVIER, F. C. Rumo certo. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 60.
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Clamamos pela proteção de Deus, mas, não raro, admitimos
que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de
caminho claro e céu azul.
O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia, em todos os
climas da existência.

Urge reconhecê-los nos lances mais adversos.
Às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão-somente se
exprime através das doenças de longo curso ou das
dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos
contra quedas espirituais em viciação ou loucura.
Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação
de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de
regalias determinadas que estejam funcionando para nós à
feição de corredores para a morte prematura.
continua...
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Proteção de Deus
Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o
sonho que não se realiza, a esperança adiada, o
ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe
aflitivo que nos colhe de assalto.
Encontra-se no amor de nossos companheiros,
na assistência de benfeitores abnegados, na
dedicação dos amigos ou no carinho dos
familiares, mas igualmente na crítica dos
adversários, no tempo de solidão, na separação
dos entes queridos ou nos dias cinzentos de
angústia em que nuvens de lágrimas se nos
represam nos olhos.
continua...
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Proteção de Deus
Isso ocorre porque a vida é aprimoramento
incessante, até o dia da perfeição, e todos nós
com frequência necessitamos do martelo do
sofrimento e do esmeril do obstáculo para que
se nos despoje o espírito dos envoltórios
inferiores.
Pensa nisso e toda vez que te sacrifiques ou
lutes, de consciência tranquila, ou toda vez que
te aflijas e chores, sem a sombra da culpa,
regozija-te e espera o melhor, porque a dor,
tanto quanto a alegria, são recursos da proteção
de Deus, impulsionando-te o coração para a luz
das bênçãos eternas.

