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“O homem que apenas crê e não 
procura refletir esquece-se de que é 
alguém constantemente exposto à 
dúvida, seu mais íntimo inimigo, 
pois onde a fé domina, ali também a 
dúvida está sempre à espreita. ” 

C. G. Jung 
Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade;  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DIAS GLORIOSOS – PG 35

“O pensamento desempenha uma função importante no 
conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas 
as células, particularmente as do sistema nervoso 
simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do 
imunológico.”



AUTODESCOBRIMENTO – PG 19

“O ser humano é um conjunto harmônico de energias, 
constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, 
emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo 
uns sobre os outros.”

Visão quântica do ser, representando um estado.



Deus Único



DEUS ÚNICO - A GÊNESE

Cap II; 16. ...Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser 
igualmente infinito em todas as coisas… Se houvesse entre ambos 
igualdade absoluta, isso equivaleria a existir, de toda eternidade, um 
mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. 
Confundidos assim, quanto à identidade, não haveria, em realidade, 
mais que um único Deus. 



AS TRÊS REVELAÇÕES

Moisés: Conceito do Deus único 
trazido no seio de um povo 
politeísta e que passou a servir 
d e n o r t e p a r a q u e s t õ e s 
concernentes à divindade, 
simplificando as práticas de 
adoração.

Moises: Deus único.

Jesus: Deus Pai e a vida após a morte.

Espiritismo: Comunicabilidade com 
os mortos e as leis que a regem.



DIFICULDADE DO POLITEÍSMO

A crença na existência de vários deuses acarreta uma complexidade ainda 
maior, cuja extensão dependerá do número de deuses em que se crê existir. 

Haverá discussões e conflitos acerca de qual seria o melhor e maior, tipo de 
rituais, preferências pessoais, etc.  

Comparação: comportamento diante dos times de futebol e partidos 
políticos, onde, muitas vezes, perde-se o controle e reações mais arbitrárias 
ocorrem, quando não violentas.



DEUS ÚNICO

Deus único - 4000 anos 

Ainda encontramos comportamento politeísta em grande escala na 
parte ocidental do planeta.  

O grande problema atualmente não é a crença politeísta de 
agrupamentos e povos como na época de Moisés, mas por ocorrer em 
escala internacional. 



POLITEÍSMO VELADO

Um único nome, mas conceitos que podem ser muito diferentes.  

• "Creio em deus, mas não no deus das religiões"; "O deus desta ou 
daquela religião", Jesus como deus, etc, demonstram a existência 
de variados conceitos acerca da divindade;  

• Comportamento politeísta entre grandes religiões de origem 
comum no ocidente, cada uma "possui" o deus mais forte; 

• Anjos, arcanjos, etc., não são deuses, mas seres entre Deus e os 
homens.



Destas divergências de opinião surge a 
intolerância religiosa, da mesma forma que a 

intolerância política ou do futebol, chegando a 
culminância das guerras em nome destes diferentes 

conceitos de deus.  



MONOTEÍSMO E POLITEÍSMO

Monoteísmo: Vigente no seio dos adeptos de uma mesma religião ou 
vertente de pensamento; 

Politeísmo: Multiplicidade entre as diferentes religiões ou vertentes de 
pensamento.



• O quanto foi efetivo o conceito de "Deus Único"? 

• Deus se importa? 

• Qual a necessidade do conceito? 

• Qual a importância para o indivíduo?



Uma postura pacífica e pacifista perante a vida e os outros é muito mais 
adequado do que a crença ou não da existência de Deus. Esta 
abordagem não contradiz com os ensinamentos de Jesus:  

"Amarás à Deus de todo o teu coração… este o maior e o primeiro 
mandamento; 

E o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo, como a ti 
mesmo". 

Devido à semelhança dos dois conceitos: 

• Somente ama a Deus aquele que ama o próximo; 

• Por definição, quem ama ao próximo também 
amará a Deus independentemente da sua crença.



O LIVRO VERMELHO - JUNG

"Ninguém possui meu Deus, mas meu Deus possui a todos, inclusive a 
mim. Os deuses de todas as pessoas individuais possuem sempre todas 
as outras pessoas, inclusive a mim mesmo".



O principal do conceito de Deus Único é a 
elaboração de pensamento abstrato para o seu 

entendimento. 



Quando a humanidade compreender que a 
interpretação pessoal de Deus deve 

considerar que Ele ama a todos indiscriminada 
e independentemente de qualquer outra coisa 

será possível, finalmente, contar este como 
figurando entre os mundos de regeneração. 
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