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Existência de Deus
Existência dos espíritos e sua
sobrevivência após a morte

Reencarnação
Pluralidade dos mundos habitados

Comunicabilidade com os espíritos

Declaração de independência dos EUA
Por todos os períodos da humanidade nós
vemos pessoas encontrando, aceitando ou
rejeitando a noção de Deus.
• Nós temos como verdades
evidentes, de que todos os
homens são criados iguais, que
todos são providos por seu
Criador, com certos direitos
intransferíveis, que dentro
destes estão a Vida, a
Liberdade e a busca da
Felicidade.

Declaração dos direitos do homem - 1789
Aprovada pela Assembléia Nacional da França em 26 de
agosto de 1789

• Neste documento os direitos
humanos
básicos
foram
declarados como vindo do
estado em vez de Deus, como
a
tradicionalista
França
católica sempre acreditou.

“A França deveria renunciar a Deus.”
Pierre Gaspard Chaumette em 1793, na Catedral Notre Dame em Paris

Em 1802 Napoleão Bonaparte recuperou
a idéia de Deus na França.

O Manifesto
Comunista de 1848

Ele esboça a teoria das lutas entre
classes e o papel revolucionário do
proletariado. Declarando-se
materialistas, eles renunciam a
Deus, mais uma vez na história da
humanidade.
Karl Marx e Frederick Engels

Espiritismo – O Livro dos
Espíritos
Na França de 1857 o grande
pegadogo e professor Rivail,
discípulo de Johann
Pestalozzi, publicou um
livro que colocaria Deus
definitivamente como a base
de todas as coisas.

1. Que é Deus?
• Aqui estão algumas perguntas e respostas extraídas
do Livro dos Espíritos:
– Que é Deus?
• Deus é a inteligência suprema, causa primária
de todas as coisas.
– Que se deve entender por infinito?
• O que não tem começo nem fim: o desconhecido;
tudo que é desconhecido é infinito.
– Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito?
• Definição incompleta. Pobreza da linguagem
humana, insuficiente para definir o que está
acima da linguagem dos homens.
– Em perfeição Deus é infinito. Mas Deus é também muito
mais do que o infinito e nós cometemos um erro de lógica
quando equiparamos os dois. A qualidade possuída por um
ser não pode ser considerada o próprio ser. Além disto,
“infinito” é uma abstração. Para definir algo
desconhecido como Deus através de uma referência
igualmente desconhecida é, uma vez mais, um erro de
Deus
é “O Bem” (God – Good: Fonte alemã)
lógica.

Quem ou o quê é
Deus?
– “Se eu pudesse dizer quem
é ou o que é Deus, ou eu
seria Deus ou Deus poderia
não ser Deus.”
Epictetus (55-135), o grande filósofo
Estoico

Prova da existência de
Deus:
“Num axioma que aplicais às vossas
ciências. Não há efeito sem causa.
Procurai a causa de tudo o que não é obra
do homem e a vossa razão responderá.”

Pergunta 4 do Livro dos
Espíritos

Prova da existência de
Deus:
A exibição Corpos

Blood Vessels, Heart

Prova da existência de
Deus:
•Provérbio:
“O trabalhador é conhecido pelo seu trabalho.”

• A harmonia que regula o universo só é
consistente com a existência de uma causa
Inteligente.

Alguém perguntou a um beduíno ignorante e
pobre, que estava orando incessantemente para
Deus, como ele acreditava Nele.
“Pelo Seu trabalho”, disse ele. E explicou:
“Você não reconhece a origem de uma jóia pela
marca do joalheiro? Você não reconhece o escritor
de uma carta a partir da caligrafia no envelope?
Você não pode afirmar que foi um camelo e não um
cão que passou pela estrada, simplesmente olhando
o rastro deixado pelo animal? Portanto, eu sei que
Deus existe pelo Seu trabalho.”
“Como? Explique-se melhor.”
É muito simples. As estrelas no céu não são
trabalho de seres humanos. Os seres humanos não
poderiam as ter colocado lá. Só pode ser trabalho
de Deus e portanto, Deus existe.”

Utilizando ciência para provar
Deus?
O modo como Kardec conduziu seus estudos
mostrou um paralelismo constante entre o
Espiritismo e a Ciência nos domínios da
astrofísica e da cosmologia.

Esta é uma
ciência única,
onde só se pode
fazer observações
mas não
experimentos.

Não é necessário observar buracos negros, estrelas nos confins do universo ou matéria
negra para saber que eles existem. De um modo similar, não é necessário visualizar
espíritos e sentir sua influência para saber que eles existem.

Não é possível obter uma
amostra da matéria do universo,
ou puxar um pedacinho do sol,
e colocá-los em um slide e
observar sob um microscópio.

- Do mesmo modo que o professor Allan Kardec
criou um método para melhor entender a realidade
espiritual que nos envolve.

“Tanto quanto posso ver, a
impossibilidade de provar a
inexistência de Deus prova
para mim que Deus existe.”
Jean de La Bruyere
1645 -1696), foi um
ensaista e moralista
francês.

“Deus tem que existir, outrossim,
como podemos nós existir?” “Deus

Victor Hugo
1802-1885

se manifesta para nós em primeiro grau
através da vida do universo e em
segundo grau através do pensamento dos
homens.”

Aonde podemos encontrar Deus?

NATUREZA

CONSCIÊNCIA

Consciência é Deus
presente no homem.
Victor Hugo

Atributos de Deus
Para que percebamos Deus
melhor nós Lhe damos certos
atributos.
•
•
•
•
•
•

Deus
Deus
Deus
Deus
Deus
Deus

é eterno e infinito
é imutável
não é material
é único (não há outros deuses)
é todo-poderoso
é justo e bom

EINSTEIN E DEUS
“(…) Qualquer um que
esteja seriamente
envolvido na busca da
ciência torna-se
convicto de que um
espírito é manifestado
nas leis do Universo –
um espírito vastamente
superior ao do homem e
diante do qual nossos
modestos poderes sentemse humildes.”
Albert Einstein – O Lado Humano, editado por Helen
Dukas e Banesh Hoffman, Imprensa da Universidade de
Princeton, 1979

EINSTEIN E DEUS
Eu acredito no Deus de Espinosa que
revela-Se na harmonia ordenada de
tudo que existe, não um Deus que se
preocupa Ele próprio com o destino e
as ações dos seres humanos. (Albert
Einstein)

(Albert Einstein, respondendo ao rabino Herbert
Goldstein que enviou um cabograma para Einstein
demandando diretamente “Você acredita em Deus?”
Nota de Victor J. Stenger, A Ciência Encontrou
Deus?, 2001, capítulo 3.)

Deus não lhe bate nem evita
que você receba uma batida
Oops

Não ao
panteísmo

• Deus não é o resultado de
todas as forças e
inteligências do universo!

Pergunta 15

Padrão de luz
arrebol da tarde Era
negra
400.000 anos

Expansão Acelerada de
Energia Negra
Desenvolvimento das
galáxias, planetas, etc

Inflação

Flutuações
quânticas

Primerias estrelas cerca de
400 milhões de anos
Expansão do Big Bang
13.7 bilhões de anos

• "As chances de um universo
como o nosso emergir de algo
como um Big Bang são
enormes… Eu acredito
claramente que existem
implicações religiosas
sempre que você inicia
discussões sobre as origens

A ciência encontra Deus
Charles Townes (prêmio Nobel de
Física, 1964): “.... de alguma forma
a inteligência deve ter tido
envolvimento nas leis do universo.”
John Polkinghorne (Físico):
“Quando você descobre que as leis
da natureza precisam estar
afinadas para produzir o universo
que vemos, nós temos que admitir a
idéia que o universo não aconteceu
pura e simplesmente, mas que é
preciso existir um propósito por

EXAME

1. Que é Deus?
a. O resultado de todas as forças e inteligências do universo
b. A inteligência suprema do universo; a caua primári
2. Qual é origem da palavra Deus?
a. “O bem”, de acordo com uma fonte alemã.
b. “Sabedoria”, do latin.
3. Qual provérbio corrobora a existência de Deus?
a. “Deus é um trabalhador ocupado mas ama ser ajudado."
b. “O trabalhador é conhecido pelo seu trabalho.”
4. Quais são alguns atributos de Deus?
a. Imutável, Único, Material e Eterno.
b. Justo, Infinito, Todo-poderoso e Eterno.
5. Aonde podemos encontrar Deus?
a. Em nossa consciência e na natureza.
b. Somente em locais religiosos.

Estou
triste!
Estou triste!
Porque?

Fiz
algo
errado!

Não se preocupe
Amelie… Deus é
soberanamente
justo e bom! Ele
sempre perdoa
nossos erros!

Eu sei que Deus
sempre perdoa!
Mas eu não sei
se você sempre
perdoa…

Aonde está Deus
• “Aonde está Deus?” pergunta
um cientista. Ninguém jamais
O viu. “Quem é Ele?” um
materialista responde
rapidamente. “Deus é uma
invenção da fé!”
• Um pensador diria
sensivelmente: “Eu não posso
ver Deus, mas sinto que Ele
existe. A natureza mostra
claramente que existe o poder
de um criador.”
• Mas um poeta diria com a
convicção de uma pessoa que
afirma porque ele ou ela
sabe. “Eu vejo Deus no
sorriso de uma criança, no
céu, oceano, e na luz da
natureza...”
• “Vejo Deus brilhando com as
estrelas, nos olhos de uma
mãe olhando sua criança, nas
bonitas noites claras pela
lua. O coração de Deus pulsa
em tudo!”
• “Vejo Deus nas flores nos

• “Percebo Deus na palavra que
perdoa, vejo Deus na mão que
acaricia. Ouço Deus na
criaturas em vôo e sinto Deus
na paz e alegria!”
• “Vejo Deus em um médico que
salva, prevejo Deus na dor que
nos une. Descubro Deus no
homem sábio que tenta
compreender a natureza
humana!”
• “Vejo Deus em um gesto
amável, ouço Deus nos hinos
que os crentes cantam. Percebo
Deus no sol, na liberdade e
vejo Deus nas plantas e
sementes!”
• “Finalmente, vejo Deus em
todos os lugares. Que tudo
fala dos Seus poderes,
descubro Deus na expressão da
arte, no amor das pessoas eu
também sinto Deus!”
• ”Mas o lugar mais bonito
aonde sinto Deus, na Sua mais
sublime vibração, não é no
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