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Lei da Misericórdia
e Lei da Justiça
Ainda não temos total subsídio para explanar sobre a questão levantada no capítulo anterior: a apometria faz o que então?
Pra que serve?
Vamos discorrer um pouco sobre Lei de Misericórdia e Lei
de Justiça pautada nas leis cósmicas universais, chamada então
de leis Divinas para melhor argumentar sobre.
“Direita de Cristo e esquerda de Cristo”
Temos uma visão simplificada de Jesus Cristo como o representante maior do planeta Terra. Podemos dizer que, na escala
hierárquica espiritual, o Cristo Planetário representa a ordem máxima do planeta.
É pouco comum religiosos, espíritas, espiritualistas e afins
observarem o plano espiritual e sua organização de forma setorizada e/ou hierarquizada. Pouco é estudado sobre as escalas
hierárquicas, tanto nas esferas superiores quanto nas inferiores, e
sobre as “funções das falanges”, qual a classe de cada espírito ou
agrupamento, qual sua função ou área de conhecimento, qual sua
especialidade.
1. Fazendo uma analogia sobre a vida no plano físico, não temos
igualmente classes trabalhistas, profissões e especializações
em diversas áreas de atuação? Cada um com seu grau de conhecimento, habilidade, característica emocional, cultural, intelectual?
2. Por que o plano espiritual haveria de ter uma organização tão
simplificada ou reducionista?
3. Então, por que resistimos em estudar e compreender a função
e as caraterísticas de atuação de cada falange, fraternidade ou
agrupamento espiritual?
Perguntas que deveriam ser estudadas:
•
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Qual a escala hierárquica do plano astral inferior ou dos opositores da política Crística?

•

Qual a especialização de cada classe de espíritos em ambas
as esferas, misericórdia e justiça?

•

O que é bem e o que é mal? O que é mal consciente e mal inconsciente? Quais as diferenças?

•

Qual a característica energética de cada agrupamento ou classe de espíritos?

•

Qual a característica emocional de cada agrupamento ou classe de espíritos?

•

Qual a função?

•

Quem faz o quê? E como atuam?

•

Por que os arquétipos?

Kardec registrou Cap. I Mundo Espírita ou Mundos dos Espíritos, item VI Escala Espírita a classificação segundo a ordem
e classe dos espíritos. Nesse capítulo, temos uma classificação
resumida e simplificada da extensa classe hierárquica e funcional do mundo espiritual. Esse estudo deve ser aprofundado por
todo aquele que deseja desenvolver, pesquisar e trabalhar sobre
os contextos que envolvem o intercâmbio entre os planos físico e
extrafísico ou plano astral.
Podemos dizer que é quase que obrigatório um aprofundamento nesse estudo para o trabalho mediúnico e principalmente
para trazer entendimento, eficiência e segurança àquele que deseja se envolver com a apometria.
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Perceba que a cada assunto ou conceituações, novas
questões se abrem para serem discutidas e estudadas.
O objetivo deste livro e destas reﬂexões é justamente
levantar todos esses questionamentos, para que possamos
fundamentar melhor nossa opinião sobre a ferramenta apometria, podendo, assim, responder com maior propriedade à
pregunta: Apometria, por que sim? Por que não?
Dentro dessa classificação hierárquica ou escala espiritual, temos a seguinte divisão ou área de atuação das leis espirituais ou leis divinas: misericórdia e
justiça, ambas alicerçadas na Lei do Amor, dirigidas
pelo Cristo Planetário vigente. Observem o diagrama:
Diagrama Hierárquico de Direção das Leis Naturais

Eu não vim destruir a Lei
“Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; eu
não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento; porque eu vos digo em verdade que o céu e a Terra não
passarão antes que tudo o que está na lei não seja
cumprido perfeitamente, até um único jota e um só
ponto”. (São Mateus, cap. V, v. 17, 18)
O que o Espírito Verdade responde a Kardec sobre
o bem e o mal na questão de número 630: “bem tudo aquilo
que está dentro de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo
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aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei
de Deus; fazer o mal é infringir essa lei”.
Vamos, a seguir, alinhar o que é Lei Divina ou Lei Natural,
Lei da Justiça e Lei da Misericórdia e seus campos de atuação.
Interação das leis
Lei Divina, Natural ou Leis Cósmicas Universais é o conjunto de leis que regem o Universo. Nelas estão contidas a principal
Lei, a Lei do Amor. Esta, por consequência, deriva-se em duas leis
que estão interligadas, interagindo uma com a outra, a Lei da Misericóridia e a Lei da Justiça.
¹Ordem de atuação da Lei de Amor

“Se há lei, haverá justiça; se houver justiça, haverá igualdade; se houver igualdade, haverá amor”.

¹Compreendendo melhor esse aspecto da Justiça e da Misericórdia como
instrumentos da Lei do Amor, conseguimos entender um pouco o ferramental utilizado dentro da Apometria, ora como ferramenta atuante dentro
da Lei da Justiça, ora como ferramenta atuante dentro da Lei da Misericórdia.
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