Deus existe?
Antulio Borneo 10 de janeiro de 2021

Se existe, o que é Deus à luz da Doutrina Espírita?

Quantos de nós acreditam em Deus?
Pesquisa Reuters abril/2011
▪ Amostra 18,829 pessoas em 23 países
▪ 18% Não acreditam em Deus
▪ 17% Não tinham Certeza
▪ 51% definitivamentte acreditam

Maiores Religiões no Mundo
Religião

Número Aprox.
De Adeptos

1. Cristinanismo

2,2 bilhões

2. Islamismo

1,6 bilhões

3. Hinduísmo

900 milhões

4. Tradicional Chinesa (integração. Tao, Conf. Bud.)

400 milhões

5. Budismo

376 milhões

6. Sikhismo

20 milhões

7. Judaísmo

15 milhões

8. Espriristimo (não exatamente uma religião)

13 milhões

Super Interessante – atualização de dez. 2016

Deus segundo algumas religiões.
▪ Judeus: Jeová criador do universo, onipresente, onipotente e
onisciente, que tem uma relação especial com seu povo.
▪ Cristãos: Deus eterno e criador. Deus amoroso que se relaciona
com as pessoas nessa propria vida
▪ Muçulmanos: Allah todo poderoso, criador do universo, tudo que
acontece é consequencia do desejo de Allah.
▪ Hindus: Deus Criador e sua Trindade (Trimurti) Brahma, o Criador,
Vishnu, o Preservador e Shiva, o Destruidor. Muitos outros deuses
▪ Budistas: Buda como exemplo de iluminacao. Renascimentos,
meditacao e Nirvana. Não-teísta, diferente de ateísta.

DESDE SUA ORIGEM, O HOMEM CRÊ EM
DEUS

Big Bang
▪ 15 bilhões de anos
▪ Todo o universo concentrado em um ponto em o instante zero
🢭🢭 Matéria, energia e espaço!
▪ Indicações: radiação de baixa energia, núcleos de Hélium, galáxias
se afastando, etc
▪ Não explica o que havia antes do instante zero
▪ O que causou o Big Bang?

A vida na Terra
▪

1920 - Cientistas Aleksandr Oparin e J. B. S.
Haldane => Hipótese Oparin-Haldane (sopa
primordial)

▪

1953 - Stanley Miller and Harold Urey
Experimento comproveou a teoria de
Oparin-Haldane.
🢭🢭 AA => Proteínas ?
🢭🢭 Genes primordiais? Metalbolismo

primordial?

▪

Fred Hoyle e Chandra Wickramasinghe:
Panspermia

▪

Abiogêse 1 em 1040,000

▪

Número de átomos conhecidos 1080

"Miller and Urey's experiment," by CK-12 Foundation, CC BY-NC 3.0.

A Caminho da Luz – Emmanuel - Chico Xavier (1938)
▪

O Verbo do princípio

▪

Equipe espiritiual liderada pelo Cristo trabalhavam na criação da vida

▪

Protoplasma

▪

Exilados de Capela

Por quê buscamos a crença em Deus?
Por possuir inteligência, o homem deseja saber qual é:
- a fonte, a causa e a lei da vida.
Há um sentimento instintivo da existência de um ser superior, desde o homem mais primitivo
até nós.
Já foram cultuados:
- os fenômenos atmosféricos, o Sol, a Lua,
animais, deuses maus e vingativos, etc.
A busca da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é necessária para o ser humano.

Como Deus se revela?
▪ A existência de Deus nos é mostrada a toda hora, através:

da perfeição do corpo humano;
da perfeição da natureza;
das leis imutáveis e perfeitas que regem o Universo

Einstein e a religião
O primeiro estágio,
▪ ele chamou de “religião do medo”.
▪ “Foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, das doenças
ou da morte que levou o homem primitivo a adorar um deus. A
mente humana
criou seres imaginários de cuja vontade dependiam a vida ou a
morte do indivíduo e da sociedade. E, para aplacar esses seres, os
humanos lhes ofereciam súplicas e sacrifícios, formas primitivas de
oração e rituais religiosos”

Einstein e a religião
O segundo estágio
▪ ele escreveu, foi a “concepção social ou moral de
Deus”, decorrente do desejo de orientação, amor e apoio”.
▪ É o Deus que premia e castiga, ao qual ele já havia se referido anteriormente.
Einstein via no Antigo e no Novo Testamentos uma ilustração admirável dessa
transição de uma religião do medo para a religião da moral, ainda ligada a uma
concepção antropomórfica de Deus
O terceiro estágio
▪ Einstein chamou de “sentimento religioso cósmico” e, segundo explicou,
▪ “é um conceito muito difícil de elucidar para as pessoas que não têm esse
sentimento, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica
de Deus”.

Como é Deus?
Cada povo o concebe conforme sua
evolução:
▪ um ser material, poderoso;
▪ vingativo, que precisa de prendas
e sacrifícios de animais e humanos;
▪ bom, mas severo, que castiga;
▪ finalmente, bom, compreensivo, que
nos ama e que nos oferece
oportunidades de refazermos nossos
caminhos.

Deus à Luz da Doutrina Espírita
▪ Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
(Livro dos Espíritos, Questão 1)
🢭🢭 Deus deixa de ser visto como um deus antropomórfico, parcial e

vingador, apresentado pelas religiões de um modo geral.

Onde s e pode encontrar a prova da exis tência 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.” LE Q4
▪ O Universo existe então tem
uma causa.

A existência de Deus
1) Sentimento instintivo da crença em Deus.
▪ A crença instintiva na existência de um poder sobre-humano, que
levou todos os povos, em todos os tempos, a adorar um poder
supremo é uma prova da existência de Deus.
▪ O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria
fruto da educação e das ideias adquiridas? LE Q6
▪ Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas
produto de um ensino, não seria universal e, como sucede com as
noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber
esse ensino. (AK)

A existência de Deus
2) A Lei de Causa e Efeito.
▪ Todo efeito inteligente deriva de uma causa

também inteligente. Atribuir a formação
primária ao acaso é insensatez, pois que o
acaso é cego. Um acaso inteligente já não seria
acaso
O princípio da obra e o autor

▪ Duvidar da existência de Deus é negar que

todo efeito tem uma causa e declarar que o
nada pode fazer alguma coisa (LE:Q4comentário).

▪ Toda obra que manifeste um aspecto

inteligente necessariamente deve ter uma
inteligência que a concebeu e criou e, portanto,
não pode ser fruto do acaso

Negação da existência de Deus
▪ Negar um ser superior é:
🢭🢭 - negar a obra da criação;
🢭🢭 - omitir o evidente, o real;
🢭🢭 - alimentar nosso orgulho;
🢭🢭 - permanecer no estado de ignorância;
🢭🢭 - negar a realidade, pois tudo, o visível e o invisível, nos mostra
sua existência.

A existência de Deus
3) A obra harmônica do Universo e seus sistemas
▪ Todo A insuperável inteligência da estrutura total da natureza, em seus mínimos
detalhes, revela a existência de um poder inteligente. Pela Obra se deduz a
inteligência do Autor.
▪ Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação
fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? LE Q8
🢭🢭 A harmonia que regula as forças do Universo revela combinações e propósitos

determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação
primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os
efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso.

▪ A impossibilidade de acaso inteligente
🢭🢭 O acaso e a coincidência podem levar a suposição de um efeito inteligente em alguma

coisa, mas quando o efeito inteligente se manifesta em uma série sequencial, desaparece
essa possibilidade

A existência de Deus
4) As revelações por mensageiros divinos
▪ Jesus: “Deus é nosso Pai”. Os Espíritos Superiores: “Deus é a inteligência
suprema, causa primária [primeira] de todas as coisas.”
▪ Necessidade da crença em Deus
▪ [...] A crença em Deus está estreitamente ligada à idéia de Lei e, assim, a de
dever e de sacrifício. A idéia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à
ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. [...]
▪ DENNIS, Léon. O grande enigma. Primeira parte. Cap. 7, p. 95

Para refletir

☞

Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa

☞

Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras (GE:II-6).

☞
☞

inteligente (GE:II-3).

Crença instintiva
Revelações por mensageiros divinos

Concluindo
▪ [...] Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. (GE:II-6)
▪ A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só
pela revelação, como pela evidência material dos fatos [...] (GE:II7).

“Em todo instante, confio em Deus. No que
faço, pens o em Deus . Com quem vivo, amo a
Deus . Por onde s igo, s igo com Deus . No que
acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que
tenho, é bênção de Deus ”
Chico Xavier

