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AME 

Nova Friburgo 



A teoria do Big Bang não descreve a expansão da 
matéria no espaço ao longo do tempo, mas a 
expansão do próprio espaço e do tempo. 

O Big Bang 



O Big Bang 

A suposição é de que todas as partículas não tinham 
massa logo após o Big Bang. Conforme o universo foi 
esfriando e a temperatura caiu abaixo de um valor 
crítico, um campo de força invisível chamada de "campo 
de Higgs" foi formado em conjunto com o "bóson de 
Higgs". O campo prevalece em todo o cosmos: as 
partículas que interagem com ele são dadas através de 
uma massa do bóson de Higgs. Quanto mais eles 
interagem, o mais pesado tornam-se, enquanto que as 
partículas que nunca interagem permanecem sem 
massa. http://public.web.cern.ch/Public/en/Science/Higgs-en.html 



A teoria do Big Bang não pretende explicar: 

 

1. O que motivou o Big Bang; 

2. O que existe além do horizonte cosmológico.  

Limitações da Teoria 



A gravidade  

Não seria um “campo” gravitacional; 

Mas a distorção do espaço  e do tempo. 

 

“A matéria diz ao espaço como se curvar e o 
espaço diz a matéria como se mover.” 

John Wheeler 

Teoria Geral da Relatividade 



Os fenômenos não são absolutos: 

 Tempo relativo; 

 Espaço relativo; 

Massa relativa. 

 

Os fenômenos dependem do observador. 

Teoria Restrita da Relatividade 



Relação massa-energia 

 A variação da massa, do espaço e do tempo 
também são funções de c2; 

  Talvez possamos dizer que a velocidade da 
luz é o limite material de acesso. 



Conceito Espírita 

Fluido 
Cósmico 

Espírito 

Matéria Deus 



 Pela ação da vontade, o espírito opera na 
matéria elementar uma transformação que lhe 
confere determinadas propriedades; 

 Esta faculdade é inerente à natureza do Espírito 
que, muitas vezes, a exerce de modo instintivo; 

O Livro dos Espíritos 
Questão 129 



Os objetos que forma têm existência 
temporária; 

Há formação e não criação, pois que do nada o 
espírito nada pode tirar.  

O Livro dos Espíritos 
Questão 129 



Conceito Espírita 

Fluido 
Cósmico 

Espírito 

Matéria Deus 

Tempo 

Espaço 

Forças 

Energia 

Etc. 





128. Foi o Espírito São Luís quem nos deu essa solução, 
mediante as respostas seguintes: 

 

 

6ª Resulta, desta explicação, que os Espíritos fazem 
passar a matéria etérea pelas transformações que 
queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o 
Espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele 
próprio, no momento em que teve necessidade dela, 
por ato de sua vontade. E, do mesmo modo que a fez, 
pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com 
todos os demais objetos, como vestuários, jóias, etc.  



7ª A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora 
de que se trata, que lhe produziu a ilusão de uma 
tabaqueira material. Teria o Espírito podido torná-la 
tangível para a mesma senhora? 

"Teria.“ 

 

8ª Tê-la-ia a senhora podido tomar nas mãos, crente de 
estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? 

"Sim.“ 

 



9ª Se a abrisse, teria achado nela rapé? E, se aspirasse 
esse rapé, ele a faria espirrar? 

"Sem dúvida.“ 

 

10ª Pode então o Espírito dar a um objeto, não só a 
forma, mas também propriedades especiais? 

"Se o quiser...” 



129. A teoria acima se pode resumir desta maneira:  

 O Espírito atua sobre a matéria; da matéria cósmica universal 
tira os elementos de que necessite para formar objetos que 
tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra; 

 

 Pode, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar 
uma transformação que lhe confira determinadas propriedades; 

 Esta faculdade é inerente à natureza do Espírito – pode ser 
instintivo; 

 Os objetos que o Espírito forma têm existência temporária, 
subordinada à sua vontade ou a uma necessidade; 

 Pode fazê-los e desfazê-los livremente; 

 Aos olhos de pessoas vivas podem tornarem-se 
momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis; 

 Há formação; porém, não criação, atento que do nada o Espírito 
nada pode tirar. 





90. O Espírito que se transporta de um lugar a outro tem 
consciência da distância que percorre ou é subitamente 
transportado ao lugar onde quer ir? 

 

“Dá-se uma e outra coisa. O Espírito pode 
perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que 
percorre, mas também essa distância pode desaparecer 
completamente, dependendo isso da sua vontade, bem 
como da sua natureza mais ou menos depurada.” 

 

Espaço 





2. - Suponhamos um 
homem colocado no 
cume de uma alta 
montanha... 

Tempo 



3. - Se, agora, sairmos do âmbito das coisas 
puramente materiais e entrarmos, pelo pensamento, 
no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo 
fenômeno produzir-se em maior escala. Os Espíritos 
desmaterializados são como o homem da montanha; 
o espaço e a duração não existem para eles. 

Mas, a extensão e a penetração da vista são 
proporcionadas à depuração deles e à elevação que 
alcançaram na hierarquia espiritual... 

Tempo 



 ...Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam 
sucessivamente, como os incidentes da estrada diante 
do viajor: ele vê simultaneamente o começo e o fim do 
período; todos os eventos que, nesse período, 
constituem o futuro para o homem da Terra são o 
presente para ele... 

 

 ... Para o Criador, o tempo não existe: o princípio e o 
fim dos mundos lhe são o presente.  

 

Tempo 



 

 



O espírito adiantado possui fontes de sensações e de percepções 
infinitamente mais extensas, mais intensas do que as do homem 
terrestre. Nele, a clarividência, a clariaudiência, a ação a distância, 
o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese 
indefinível, que constitui, de acordo com a expressão de F. Myers: 
“o mistério central da vida”. Ao falar das faculdades dos espíritos 
de situação média, esse autor assim se exprime: 

 “O espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, tem 
um conhecimento parcial do espaço e do tempo. Ele pode se 
orientar, encontrar uma pessoa viva e segui-la à vontade. É 
capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós 
como situadas no passado, e outras que estão situadas no 
futuro. O espírito tem conhecimento dos pensamentos e 
emoções dos amigos que se referem a ele.” 

XI – A vida no além 



Teoria de Formação do 
Universo Conhecido 



1. Espíritos muito elevados elaboram as leis químicas e 
físicas do universo a ser co-criado; 

2. Imprimem no fluido universal, através do 
pensamento, estas leis químicas e físicas; 

3. O fluido universal se molda as “ordens” mentais; 

4. O universo se forma segundo as leis químicas e 
físicas; 

5. O Big Brang seria, então, a expansão do pensamento 
destes espíritos no fluido universal. 

Resumo da Teoria 
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