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Determinismo e Livre-Arbítrio  
 

Questões: 

 O que se entende por livre-arbítrio? 

 Há o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na existência humana? 

 Qual o uso da liberdade diante das Leis Divinas? 

 Qual o determinismo diante do livre-arbítrio? 

 Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? 
 

 
“A existência de cada homem é resultante de seus atos e pensamentos” (Humberto de Campos: 
Palavras do Infinito. 
“O livre-arbítrio não é absoluto, mas, sim, relativo – relativo à posição ocupada pelo homem na 
escala de valores espirituais”. Martins Peralva: O Pensamento de Emmanuel. 
 

 
Livro dos Espíritos, questões 851 – 859 a - 860 

 Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa 
palavra, ou seja, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, como fica o 
livre-arbítrio?  

 Há fatos que, forçosamente, devam acontecer e que a vontade dos Espíritos não podem 
afastar? 

 O homem, por sua vontade e ações, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam 
ocorrer não ocorram, e vice-versa? 

 

 
Joanna de Ângelis. Autodescobrimento – uma busca interior, p. 25. 
“Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. São 
eles os responsáveis diretos por todas as ocorrências da marcha evolutiva, o que constitui grande 
estímulo para o ser, liberando-o dos processos de transferência de responsabilidade para outrem 
ou para os fatores circunstanciais, sociais, que normalmente são considerados perturbadores. 
Mesmo quando os imperativos genéticos inculpem situações orgânicas ou psíquicas constritoras 
no indivíduo, esses se derivam da conduta pessoal anterior, e devem ser considerados como 
estímulos ou métodos corretivos, educacionais, a que as Leis da Vida recorrem para o 
aprimoramento dos seres humanos. (***) O estado de humanidade já é conquista valiosa no 
curso da evolução; no entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando os 
estímulos para desdobrá-los todos, que jazem adormecidos – Deus em nós – para a aquisição da 
angelitude.”1 
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Jorge Andréa. Impulsos Criativos da Evolução, p. 122. 
“E, dos lacertídeos (répteis) ao homem, milhões de milhões de experiências se darão até que o 
Espírito tenha condições, por aquisições, de expressar-se como EU que começou a libertar-se da 
alma-grupo daquela fase animal. A individualidade foi despertada para o crescimento de 
responsabilidades no princípio espiritual que alcançará sua maior expressão na fase hominal. O 
princípio espiritual, em seu avanço evolutivo, vai arregimentando qualidades e aprimorando as 
estruturas instintivas que, no bojo de seus vórtices, preparam os alicerces das futuras e mais 
nobres qualidades. Com isso, o determinismo como força-compulsão das atividades animais vai, a 
pouco e pouco sendo substituído pelo livre-arbítrio, que será tanto mais expressivo quanto mais 
evoluído for o ser. As grandes leis cósmicas ir-se-ão mostrando à medida que o Espírito ganha 
responsabilidade, conhecimento e moral. Os que se encontram atrasados nos conhecimentos e 
sem as responsabilidades éticas só poderão manusear pequenos ângulos de sua faixa de 
entendimento. Os que permanecem em posições personalísticas, defendendo interesses 
inconfessáveis, serão apanhados, deterministicamente, pelas leis de ação e reação, no 
cumprimento das suas necessidades cármicas”.2 
 

 
Léon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Item: a reencarnação e suas leis. 

“Antes de novamente entrar em contacto com a matéria e começar nova carreira, o Espírito 
tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre; mas essa escolha é 
limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Os antecedentes do ser, suas dívidas 
morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto para desempenhar, 
todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo; daí a preferência por uma 
raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que havemos amado atraem-nos; os laços do 
passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre 
nós a sua misteriosa sedução e é raro que o destino não nos reconduza muitas vezes às regiões 
onde já vivemos, amamos, sofremos. Os ódios são forças também que nos aproximam dos 
nossos inimigos de outrora para apagarmos, com melhores relações, inimizades antigas. Assim, 
tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria 
ou fizeram nossos tormentos. 

“Sucede o mesmo com a adoção de uma classe social, com as condições de ambiente e 
educação, com os privilégios da fortuna ou da saúde, com as misérias da pobreza. Todas essas 
causas tão variadas, tão complexas, vão combinar-se para assegurar ao novo encarnado as 
satisfações, as vantagens ou as provações que convêm ao seu grau de evolução, aos seus 
méritos ou às suas faltas e às dívidas contraídas por ele. 

“Dito isso, compreender-se-á quão difícil é a escolha. Por isso, na maioria das vezes ela nos 
é inspirada pelas Inteligências diretoras, ou, então, em proveito nosso, hão de elas próprias 
fazê-lo, se não possuirmos o discernimento necessário para adotar com toda a sabedoria e 
previdência os meios mais eficazes para ativarem a nossa evolução e expurgarem o nosso 
passado. 

“Todavia, o interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou procrastinar a hora das 
reparações inelutáveis. No momento de se ligar a um gérmen humano, quando a alma possui 
ainda toda a sua lucidez, o seu Guia desenrola diante dela o panorama da existência que a 
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espera; mostra-lhe os obstáculos e os males de que será eriçada, faz-lhe compreender a 
utilidade desses obstáculos e desses males para desenvolver-lhe as virtudes ou libertá-la dos 
seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado rude, se não se sentir suficientemente armado 
para afrontá-la, é lícito ao Espírito diferir-lhe a data e procurar uma vida transitória que lhe 
aumente as forças morais e a vontade. 
Na hora das resoluções supremas, antes de tornar a descer à carne, o Espírito percebe, atinge o 
sentido geral da vida que vai começar, ela lhe aparece nas suas linhas principais, nos seus fatos 
culminantes, modificáveis sempre, entretanto, por sua ação pessoal e pelo uso do seu livre-
arbítrio; porque a alma é senhora dos seus atos; mas, desde que ela se decidiu, desde que o laço 
se dá e a incorporação se debuxa, tudo se apaga, esvai-se tudo.”3 

 
Léon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Item: o livre-arbítrio. 

“À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades 
que o encerra: necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, 
considerando a questão mais de perto, vê-se que essa liberdade é sempre suficiente para 
permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras.”  4  (***) 

“Em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que 
se pertença, seria mais exato dizer: “O homem é o obreiro de sua libertação.” Ele atinge o 
estado completo de liberdade pelo cultivo íntimo e pela valorização de suas potências ocultas. 
Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da 
indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas.  

“Somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. 

“Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo o 
que contribui para dissipar da inteligência as trevas e fazer recuar o mal torna a humanidade 
mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências.  

“Elevemo-nos, pois, à consciência de nosso papel e nosso objetivo e seremos livres. Com os 
nossos esforços, ensinamentos e exemplos asseguraremos a vitória da vontade, assim como do 
bem, e em vez de formarmos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza 
e inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, soltas das cadeias da fatalidade e 
pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas.”5 

 

Léon Denis. Depois da Morte. Item: livre-arbítrio e Providência 

“Pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. 
Jamais, porém, no curso de sua marcha – na provação amargurada ou no seio da luta ardente 
das paixões –, lhe será negado o socorro divino. Nunca deve esmorecer, pois, por mais indigna 
que se julgue; desde que em si desperta a vontade de voltar ao bom caminho, à estrada 
sagrada, a Providência dar-lhe-á auxílio e proteção.” 6 
 

 
Emmanuel. O Consolador, questões 132 e seguintes. 
Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a 
elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o 
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segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre 
ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a 
profecia foi sempre o mais eloqüente testemunho. 
Não verificais, atualmente, as realizações previstas pelos emissários do Senhor há dois e quatro 
milênios, no divino simbolismo das Escrituras? 
Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na 
lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna 
responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os 
rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do Universo. (***) 
Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo 
natural, que prepondera sobre os destinos humanos. 
A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das 
compensações, dentro das provas necessárias, mas, no íntimo, zona de pura influenciação 
espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí 
o santuário da sua independência sagrada 
Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da 
vontade de Deus, em seu benefício, e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade 
pessoal ou do seu egoísmo. Como ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse 
particular.  (***) 
A determinação divina as sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade, para todas as 
criaturas. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos 
pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação 
para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de 
toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a Terra sem ser 
compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos.Nessa imagem muito 
frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O Espírito que, de 
algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho 
de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos 
para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de 
modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de 
uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro o mestre de uma escola, tema a 
sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança 
espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à 
personalidade, deixam de obedecer, de modo absoluto, no determinismo da evolução, 
porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias 
para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de 
responsabilidade da consciência esclarecida. (***) 
Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da Humanidade, salientando que o homem que 
atingiu certa parcela de liberdade, está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a 
sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não 
por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. (***) 
Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma idéia dos seres que agem no planeta sob 
determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da 
mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o 
legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. 


