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A LEI DE DEUS 
 

de PIETRO UBALDI 

 
No Prefácio, e para uma apresentação sumária deste livro, pode ler-se o seguinte: 
 

- «Os capítulos deste livro constituem uma série de vinte e quatro palestras proferidas 
na Rádio Cultura São Vicente […] Trata-se sempre do estudo da Lei de Deus, para que 
saibamos, realmente, como orientar a nossa própria vida […] 
  

«Trata-se de uma ética universal, que diz respeito à vida e permanece verdadeira em 
todas as suas formas chegadas a um dado nível de evolução, em qualquer corpo celeste 
do universo […] 
 

«Esta ética responde a uma necessidade do momento histórico actual. O Céu, 
contemplado, admirado e venerado na Terra, sempre de longe, como sonho 
praticamente irrealizável, não pode ser apenas teoria vivida por poucas excepções; deve 
descer e realizar-se entre nós. 
 

«Seria absurdo que os grandes ideais existissem para nada, como o homem preguiçoso 
preferiria. Apesar da sua indiferença, ele não pode paralisar as forças da evolução na 
realização do seu objectivo fundamental que é o progresso. 
 

«Com o abrir-se da inteligência e o aumento do conhecimento, vai aparecer também no 
terreno da ciência positiva, a verdadeira concepção de Deus e da sua Lei. Ela sairá, 
então, das formas das religiões particulares em lutas entre si, da clausura das igrejas, do 
exclusivismo dos seus representantes. 
 

«Então o homem, mais consciente, perceberá a grande realidade que é Deus e, 
finalmente, para o seu bem, se colocará, obediente, na ordem da Lei» 

 

Esta obra é constituída por 25 capítulos, desde, por exemplo, Novos caminhos, A justiça da lei, 

O edifício da evolução, O fracasso da astúcia, O Evangelho e o mundo até ao último, A 

evolução da história – Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 

 

Seguidamente, transcrevemos algumas passagens do livro, que foram consideradas 
interessantes sobre o tema e, também, exemplificativas do estilo do autor: 
 

- «E veremos que entre tantas leis que dirigem o mundo, existe aquela segundo a qual 
quem destrói acaba destruindo a si mesmo; quem agride o próximo agride a si mesmo; 
quem faz o mal, o faz antes de tudo a si mesmo. Veremos a maravilhosa justiça de Deus, 
sempre presente, em acção, inclusive neste mundo de injustiça. Veremos que a ciência e 
a lógica não estão contra a fé. Os poderes do intelecto nos foram dados por Deus para 
compreender e demonstrar a verdade com provas reais, pois que a fé pode apenas 
vislumbrá-la. 
 

«Veremos muitas coisas boas e maravilhosas, provenientes de planos de vida mais 
elevados e que, se quisermos, podemos atrair à Terra. 
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«Maravilhosa descida de sabedoria e de bondade, através das quais se manifesta entre 
os homens a presença de Deus! Procuraremos aprender a arte de viver em paz e no 
respeito ao próximo, o que constitui a base de uma feliz convivência social» 
 

- «Quem conseguiu compreender tudo isso e viver olhando para Deus, concebe tudo de 
maneira diferente, torna-se outro homem e, como se houvesse descoberto um outro 
mundo, nele vive uma outra vida, mais satisfeita, ampla e poderosa. Desfaz-se, então, 
para ele o jogo das ilusões humanas, em que tantos acreditam com fé inabalável, e atrás 
delas aparece outra realidade, que nos explica a razão pela qual existe e temos de 
suportar esse jogo. 
 

«Por outras palavras, vive-se de olhos abertos, compreendendo o motivo porque tudo 
acontece. Vive-se orientado a respeito da conduta a seguir e das finalidades da vida. 
Quando, por ter evoluído, cai o véu da ignorância que nos impede de ver esta realidade, 
então se compreende que fazer mal aos outros acreditando ser possível levar vantagem, 
é loucura que não tem o alcance desejado. Auferir lucros por esse caminho pode 
parecer possível só para quem está ainda mergulhado na ignorância, própria dos níveis 
inferiores da evolução. 
 

«O que de facto acontece é que quem espalha veneno o espalha para todos e para si 
também. Assim quem faz o mal, acaba fazendo-o também a si mesmo» 
 

- «Não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um 
funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exactas e fatais, como 
são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. O universo em que moramos, 
está construído de maneira tal, que seria grande erro dizer que um determinado dano 
não nos interessa por não ser nosso. 
 

«Não é possível isolar-nos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos 
irmanados à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de 
fenómenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais – entrelaçados entre si – de maneira 
que qualquer movimento ecoa e se repercute em todos os sentidos, e não pode parar, 
enquanto não atingir seus últimos efeitos. Não existem compartimentos estanques, 
divisões absolutamente trancadas, que possam parar uma vibração, uma vez que seja 
posta em movimento.  
 

«Não é possível construir paredes suficientemente fortes que possam separar seres 
feitos da mesma vida e sujeitos à mesmo Lei, paredes capazes de isolar a nossa 
vantagem da vantagem dos outros, ou nosso dano, do dano dos outros. Tudo, enfim, se 
precipita na mesma atmosfera, de onde cai a chuva para todos» 
 

- «Cada um julga com os elementos que possui. Quanto mais somos ignorantes, menos 
elementos possuímos, e quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas 
são nossas conclusões. Ao contrário, quem possui mais conhecimento e, com isso, mais 
elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. 
 

«Logo, quem mais se aproxima da verdade é quem julga lentamente, sem absolutismo, 
mas com profundidade. Então, quem julga, lançando seu julgamento sobre os outros, 
em última análise julga a si mesmo, e com seu julgamento, se revela. Pelo facto de ele 
não poder julgar senão conforme seu tipo de pensamento e natureza, com seu 
julgamento são descobertos seu pensamento e sua natureza. 
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«A melhor maneira de se chegar a conhecer uma pessoa é a de observar os seus 
julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém cai na ilusão de supor que, julgando 
os outros, está assim pondo-os a descoberto e colocando-se acima deles, na realidade, 
apenas se esta submetendo a julgamento, descobrindo-se e mostrando a todos seus 
próprios defeitos» 

 

E terminamos com esta transcrição, em jeito de conclusão das anteriores: 
 

- «À nossa frente há sempre um caminho virgem, onde teremos oportunidade de 
endireitar o passado. Mas, o impulso renovador tem de partir da nossa vontade, que, 
como vimos, é a primeira força regeneradora do nosso destino. 
 

«Olhando o fenómeno em seu conjunto, vemos que há duas transmissoras de vibrações 
e impulsos dinâmicos: a da vontade do nosso eu e a da vontade de Deus. As emanações 
desses dois sistemas de forças se encontram e reagem um em relação ao outro. 
 

«A Lei, representando a vontade de Deus, é a mais poderosa. A Lei é feita de ordem e 
harmonia, e a cada dissonância ela reage em proporção desta para que tudo volte à 
posição certa, logo que o homem tenha ultrapassado os limites preestabelecidos […] 
 

«E assim, sucessivamente, tudo ecoa e se repercute, por acção e reacção, num contacto 
contínuo entre o homem e a Lei de Deus» 

 

 

 

 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 

O Livro em Destaque a partir do dia 25 será: 
 

ADOLESCÊNCIA E VIDA  / de Divaldo Franco 


