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Educação Espírita: um Convite à Juventude

Capítulo 11:  A compreensão Hindu de Deus 
e de Seus atributos

Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de 
todas as filosofias e religiões da Humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na 
escola dos charvacas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua 
grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas, acima dos seus iogues e de seus 

“mahatmas”, temos de colocar a figura luminosa dAquele que é a luz do mundo, e cuja 
vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade, para todos 

os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e 
eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o 

preconceito de raça no seu reinado sem-fim. 

Asim escreve Emmanuel na conclusão do capítulo 5, do livro A Caminho da Luz, A organização 

Hindu. Um pouco antes ele afirmou:  E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais 

conhecimentos, acerca da reencarnação, do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os 

primórdios da sua organização neste mundo. Logo que me tornei espírita, achava que sabia o que 

era reencarnação, em minha ingenuidade ensinava, é a lei que nos faz nascer e renascer… E acredita 

que isso explicava tudo! Rs…Hoje sei que para entender as sutilezas e as implicações emocionais e 

sociais da lei de reencarnação precisarei de mais alguns milênios de estudo. Por isso não estranhe 

Emmanuel dizer, que os hindu formaram o povo com “mais conhecimentos” sobre reencarnação. 

Afinal. Saber escrever o nome ou ler uma frase simples é bem diferente de escrever um obra prima da 

literatura ou possuir um imenso vocabulário. Acho que entendi isso! Após alguns anos de arrogantes 

convicções. Rs. 

Comecemos nosso temas. Se a reencarnação é um tema tão fascinante e profundo, imagina falar 

de Deus?! Por isso, aviso aos navegantes: estamos atravessado águas profundíssimas, sem a ilusão 

e tocar o fundo do oceano, talvez, em alguns bilhões de anos teremos condições  de um mergulho 

profundo, até lá nos permitamos sentir a grandeza deste Ser que os hindu chamavam de “O Único 

sem um segundo”, quer dizer, nada se igual a Deus, há Deus e a criação. Simplesmente nada existe 

que posso ser comparado com o Supremo. Não um segundo lugar, uma medalha de prata, um vice-

deus. Há Deus e a criação. Os deuses Hindu representam atributos ou representações de um Deus 

Único.
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Para entendermos porque muitos pensam que o hinduísmo 

é politeísta, quer dizer, acredita em vários deuses, é preciso 

conhecer um pouco da história desta religião que começa há mais 

de 20 mil anos atrás. Sabemos que os hindus são um dos grupos 

de espíritos expulsos do sistema solar de capela, pois apesar o 

imenso saber espiritual não conseguirem dominar o orgulho de 

seus corações. A luta íntima da evolução exige muito mais do que 

saber, exige ser. Naturalmente, espírito superiores reencarnaram 

entre esse admirável povo com a esperança de ajudá-los a crescer. 

Eis alguns de seus ensinos:

- O hinduísmo encoraja que cada um tenha a própria religião; 

- A escritura mais sagrada do hinduísmo é O Bhagavad Gita que 

significa a Canção Divina que é um diálogo entre Krishna e Arjuna 

em uma campo de batalha. Em minha opinião, esse diálogo é 

essencial para entornemos melhor o Evangelho;

- O hinduísmo - como o Espiritismo - não é uma religião 

organizada com uma hierarquia de chefes e com um líder 

máximo como o papa e não exige comportamentos e práticas 

específicas de seus adeptos. Quando mais espíritos ligados ao 

hinduísmo reencarnarem no movimento espírita reverteremos 

a tendência atual da formação de “igrejas espíritas” que nasce de 

nossa “hábitos” de séculos de catolicismo medieval. Que venham 

estes bons amigos nos ajudar a entender que Espiritismo não é 

centro espírita e muito menos movimento formal mas,que é  vida 

e abnegação em prol da obra do Cristo e da própria libertação 

espiritual - Moksha. 

- Todos formamos a mesma família como consequência da 

compreensão de que “O Único Supremo Ser é o criador de tudo 

- todos os seres que vivem e todos os objeto inanimados - e que 

tudo é mantido e conectado por Ele em todo o universo”

Antes de falarmos dos atributos do Ser Supremo segundo o 

Hinduísmo, leiamos, sentindo, essa antiquíssima oração hindu 

que há milênios eleva o padrão emocional do mundo.
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Tu, e apenas Tu, és nosso pai e nossa mãe

Tu, e apenas Tu, és nosso irmão e nosso 
amigo

Tu, e apenas Tu, és nosso saber e nosso 
bem-estar

Tu, e apenas Tu, és tudo para nós, meu Se-
nhor, meu Senhor.

Como explicar os atributos de Deus das características principais 

do universo? Allan Kardec enfrentou esse imenso desafio na ter-

ceira parte de O Livro dos Espíritos. Vejamos com o hinduísmo li-

dou com esse desafio. Obviamente, lidamos aqui, com símbolos. 

Brahma - e não Brahman que é o Ser supremo-  simboliza o atri-

buto, a dimensão criadora de Deus;

Vishnu representa a dimensão de Deus que mantém, sustenta a 

universo a criação, o que se relaciona com a Lei de conservação.

Shiva - é o responsável pelo dissolução, é claro sua relação com a 

Lei de Destruição. 

Os três representam Deus como Criador, a Lei de conservação e de 

destruição. 

Cada um destes deuses (atributos) possuem esposas, afinal, não é 

bom viver sozinho. (Lei de sociedade). Vamos conhecê-las.

 Saraswati, a esposa de Brahma, é a deusa do saber, que se relacio-

na com o aprender, com o progredir, Lei do progresso.

Lakshmi, esposa de Vishnu, é a deusa do bem-estar que se vincula 

também a Lei do progresso.

Devi, esposa de Shiva, é a deusa da criatividade, liga-se a Lei de li-

berdade.

Representação das três dimensões 

do Ser Supremo: Brahma, Vishnu e 

Shiva. 
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Nosso exercício aqui é o que uma primeira aproximação. 

Apenas um estudo aprofundado nos possibilitaria relações mais 

profundas. Teremos oportunidade de aprofundar estes temas no 

futuro. Me permito, contudo, falar um pouco da Divina Canção 

(Bhagavad Gita). O cenário, com já disse, é um campo de batalha. 

Quem são os exércitos que se preparam para lutar? É uma luta 

entre familiares e amigos! Arjuna não quer lutar. Não deseja 

matar aqueles com quem aprendeu a ter afeto - atenção, estamos 

falando de símbolos! - mas, as pessoas que ele ama, desobedecem 

Deus, e quem impor sua visão materialista da vida a todos. Por 

isso, a guerra. O texto é um sublime diálogo entre Arjuna que 

busca uma saída que não seja a guerra e Krishna (que é uma 

encarnação de Vishnu) que lhe instrui que a guerra é inevitável. 

Precisaremos de todo um módulo para abordar minimamente 

este elevado diálogo, neste momento, destaco o símbolo do 

crescimento íntimo, como ensina o Cristo, é preciso tudo abdicar, 

tudo matar (simbolicamente!), Para conquistar o Reino dos céus. 

Arjuna treme, amedronta-se e diz, eu não posso matar o que 

amo. Krishna responde, “Arjuna, eles já estão todos mortos”. 

Lembro do Cristo que diz, meu pai, minha mãe e meus irmão são 

somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos 

Céus”  e também quando disse a um homem que antes de segui-

lo queria antes enterrar seu pai. “Deixai os mortos enterrarem 

sua mortos”. Afinal, vivemos presos a ilusões, a apegos, a prazeres 

e a opiniões que muitas vezes nos distanciam de Deus. Façamos 

como ensina Krishna, façamos como ensina o Cristo: priorizamos 

o Reino de Deus e aceitemos que quem não obedece a Deus está 

morto.

No próximo módulo estudaremos o sábio mais elevado da Terra: 

Jesus de Nazaré.

Imagem. Arjuna e Krishna 


