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Vós sois Deuses

1 – Que é Deus ?
- Deus é inteligência suprema, causa primeira de todos as coisa.

2 – Que se deve entender por Infinito ?
- O que não tem começo e nem fim; o desconhecido; tudo o que é
desconhecido é infinito.

3 – Pode-se-ia dizer que Deus é infinito ?
- Definição incompleta. Problema da linguagem dos homens, que é insuficiente 
para definir as coisas que estão acima de sua inteligência.

Livro dos Espíritos - Alan Kardec 
Cap. 1 – Deus – Deus e o Infinito



11 – Será dado, um dia, ao homem compreender o mistér io da Divindade ?
- Quando seu Espírito não tiver mais obscuridade pela matéria e, pela sua 
perfeição, estiver próximo dele, então, ele o verá e o compreenderá.

15 – Que pensar da opinião segundo a qual todos os c orpos da Natureza, 
seriam partes da Divindade ... ?
- Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar alguns dos 
atributos Deus... Deus está em toda parte, ... uma vez que tudo é parte integrante 
de Deus, ... mas não quer dizer que Deus seja um ser material, em 
transformação, ... pois Deus é imutável . Não sabemos o que ele é, mas não 
podemos confundir o criador com a criatura. A inteligência de Deus se revela 
em sua obra, mas as obras de Deus, quanto o quadro não são o pintor que o 
concebeu e executou. 
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Livro dos Espíritos - Alan Kardec 
Cap. 1 – Deus – Atributos da 

divindade e Panteísmo



A concepção humana do criador tem se refinado. Já adoramos o criador na 
pedra, nos seres celestes e até noutros seres humanos.

Para nós espíritas, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas  as 
coisas. É o eterno, imutável, imaterial, único, onip otente e soberanamente 
justo e bom. Todas as leis da natureza são leis div inas, porque Deus é o seu 
autor.

É importante resgatar do Antigo Testamento, 1º Samuel, Capítulo 9, versículo 9, 
um passagem onde o rei Saul, governante de Israel procura uma vidente 
(hiptonisa ou feiticeira de Endor) para estabelecer contato com o profeta Samuel, 
já desencarnado. Na sequência do texto a feiticeira diz: “ Vejo um deus, quando 
alcanço Samuel.”
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Livro dos Espíritos - Alan Kardec 
Cap. 1 – Deus – Atributos da 

divindade e Panteísmo
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Essa é uma frase que realmente nos faz refletir sobre o poder divino de que 
somos portadores e do qual muitas vezes negligenciamos, seduzidos que 
somos pelas ilusões do mundo material. 

Vale a reflexão, embora esta frase não exista liter almente na Bíblia.

Como Jesus usa esta passagem. Jesus tinha acabado de clamar que era o 
Filho de Deus (João 10:25-30) . Ouvindo isso, os judeus incrédulos acusaram 
Jesus de blasfêmia (versículo 33 ). 
Então Jesus diz: Vocês me acusam de blasfêmia por causa do meu uso do 
título "Filho de Deus"; mas sua própria Escritura utiliza esse mesmo termo para 
líderes em geral. Se aqueles nomeados divinamente para ocupar uma posição 
de autoridade podem ser considerados "deuses", quanto mais deve ser assim 
considerado o Único a quem Deus escolheu e enviou (versículos 34-36) ? 

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”



Vós sois Deuses

Quanto ao complemento da frase de Jesus, citada no início do nosso texto: 
“Podem fazer o que eu faço e ainda muito mais ”, observemos que esta 
remete à sentença original: “Na verdade, na verdade vos digo que aquele 
que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a s fará maiores do 
que estas...” (João 14:12).

Ambas as formas, por sua vez, fazem parte de uma das mais ricas passagens 
do Mestre Nazareno, cuja essência demonstra estreita relação com os 
princípios básicos da Doutrina Espírita . 

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”
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Analisemos, pois, a partir do texto bíblico de João  14:1-17

"Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas...Vou preparar-vos lugar. E quando eu 
for, e vos preparar lugar, virei outra vez , e vos levarei para mim mesmo, para 
que onde eu estiver estejais vós também. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós 
não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho ? Disse-lhe 
Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem a o Pai, senão 
por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhe ceríeis a meu 
Pai. 

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”



Vós sois Deuses

Analisemos, pois, a partir do texto bíblico de João  14:1-17

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também 
fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que e stas, porque eu vou 
para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o 
Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o 
farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E e u rogarei ao Pai, e
ele vos dará outro Consolador, para que fique convos co para sempre; O 
Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê 
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita c onvosco, e estará
em vós."

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”



Vós sois Deuses

Analisemos, então, o excelso ensinamento do Cristo

Vale notar que o Cristo de Deus já nos trazia um Consolador: sua mensagem 
de amor e paz; suas lições de vida e felicidade; su a forma simples de 
dizer de nossas imperfeições e de nos apontar o cam inho reto e seguro, 
pautados nas verdades eternas do 'amar a Deus sobre  todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo' . Logo, o Ser mais evoluído que pisara em 
nosso planeta, falava de Si mesmo e de Suas mensagens . Por outro lado, 
sabia, de antemão, que nós as esqueceríamos , motivo pelo qual  fez 
prometer um outro Consolador e rogar ao Pai enviar o Espírito da Verdade, 
que os apóstolos conheciam e estaria com eles.

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”



Vós sois Deuses

Analisemos, então, o excelso ensinamento do Cristo

“Vós sois Deuses”, disse o Mestre de Amor, mas à medida que seguirmos seu 
caminho, suportando nosso cadinho de dor, erigido nos dias de ontem, 
enviaria o Consolador para nos relembrar os nossos compromissos perante 
a nossa consciência , perante Deus e perante os talentos desprezados nas 
sucessivas encarnações.
.

“ Vós sois Deuses e se o quiserdes 
podereis fazer o que eu faço e muito 
mais...”



Vós sois Deuses

"Não há necessidade de se extenuarem buscando Deus. Ele está aí, como 
manteiga no leite, como a criança no óvulo; está em cada átomo da criação. 
Ele não provém de um lugar nem vai a outro. Ele é encontrado aqui, lá, em 
todas as partes. Desde o átomo ao cosmo, do microcosmo ao macrocosmo. 
Ele é tudo."
Muitos proclamam a onipresença de Deus , mas ignoram a presença de Deus 
em si mesmos.

Nas palavras de Sai Baba: " Eu sou 
Deus. Você é Deus também. ”
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Para que o Reino de Deus se estabeleça em nós e sej a compartilhado 
com o próximo, precisamos acreditar que isso, de fa to, seja possível . 

Sem vaidade ou supervalorização, pois Deus não fere, não mata, não magoa, 
não rouba, não sofre, não se envaidece, nem é egoísta ─ “a Causa primária 
de todas as coisas” só pode ser Amor 

Então o que está faltando para 
compreendermos a existência de Deus 
em nós e efetivamente realizar os feitos 
de Jesus ?
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"...Por que ficais meus filhos tão aflitos,
Quando tendes poderes infinitos,
Que o Pai Celestial vos outorgou?
Acaso sois mais fracos que o vento,
Que sacudindo o mar neste momento,
Vos atemorizou?

Acaso a vossa fé é tão pequena,
Que a fúria da borrasca não serena,
Escutando de perto a vossa voz?
O Pai nunca abandona os filhos seus,
No próprio vento, em tudo existe Deus,
Principalmente em nós!...“

Devemos lembrar o poema de Jose 
Soares Cardoso
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