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OBJETIVO


Analisar conceitos de algumas vertentes de
pensamento com relação ao determinismo típico das
idéias mecanicistas comparado com conceitos
diversos.

MECANICISTA


Criação através de ordens específicas e expressas.
 Disse Deus: haja luz. E houve luz.
 E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas.
 E disse Deus: apareça o elemento seco.
 E disse Deus: Produza a terra relva, ervas, árvore, etc.
 E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu.
 E disse Deus: Produzam peixes, aves, animais domésticos,
répteis e animais selvagens.
 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem.
 E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom e
descansou no sétimo dia.

QUÂNTICO-RELATIVISTA
O Livro dos Espíritos - Questão 129


Pela ação da vontade, o espírito opera na matéria elementar (o
fluido cósmico) transformações que conferem ao fluido
determinadas propriedades segundo o seu desejo.



Esta faculdade é inerente à natureza do espírito que, muitas
vezes, a exerce de modo instintivo, isto é, são processos naturais
decorrentes dos processos mentais e emissão do pensamento;



Os objetos, de uma forma geral, têm existência temporária,
duração está que dependerá da importância que o espírito
devota ao objeto em questão, isto é, a sua duração é proporcional
ao interesse do espírito;



Esta transitoriedade dos objetos material ou da matéria como
um todo decorre do fato de que apenas Deus é o Criador,
enquanto que o espírito atua naquilo que já existe. Portanto, há
formação e não criação, pois que do nada o Espírito nada pode
tirar.

QUÂNTICO-RELATIVISTA
Evolução em Dois Mundos
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR


As Inteligências Gloriosas tomam o plasma Divino e
convertem-no em habitações cósmicas;



Obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que
perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se
transformam;



O Espírito Criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o
Criador de Toda a Eternidade.

QUÂNTICO-RELATIVISTA
Evolução em Dois Mundos
FORÇAS ATÔMICAS


Toda essa riqueza de plasmagem ergue-se à base de
corpúsculos sob irradiações da mente;



Sob orientação das Inteligências Superiores, congregam-se
átomos e, sob a ação espiritualmente dirigida, se transformam
na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas.

QUÂNTICO-RELATIVISTA
Evolução em Dois Mundos
CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR


Em análogo alicerce, as Inteligências humanas utilizam o
mesmo fluido cósmico para a Co-criação em plano menor
formando perispírito e corpo físico.

MECANICISTA


Os dez mandamentos
I.
Não tereis, diante de mim, outros deuses estrangeiros.
II. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor.
III. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado.
IV. Honrai a vosso pai e a vossa mãe.
V. Não mateis.
VI. Não cometais adultério
VII. Não roubeis.
VIII. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo
IX. Não desejeis a mulher do vosso próximo.
X. Não cobiceis qualquer das coisas pertençam a outrem.

ESE. CAP. I - UM ESPÍRITO ISRAELITA
9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Ele enviou em missão
para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos
povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu
Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as
vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar
a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a
divindade.
Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés,
contêm o gérmen da mais ampla moral cristã. Os comentários
da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada
em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas,
nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um
como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a
estrada que a Humanidade tinha de percorrer.

QUÂNTICO-RELATIVISTA


Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo.



Não fazer aos outros o que não gostaria que os
outros lhe fizessem.

ESE. CAP. I - FÉNELON
10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu
que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi
o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as
trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o
mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente
aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se
puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado
em seus fundamentos; reboará o trovão. Sede firmes!
O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas
próprias leis da Natureza, e estai certos de que tudo o
que é de ordem divina tem grande e útil objetivo.
A revolução que se apresta é antes moral do que
material.

MECANICISTA


Céu e Inferno
Os bons irão para o céu;
 Os maus irão para o inferno.


QUÂNTICO-RELATIVISTA


Mente e Efeito

MECANICISTA


Pecado.

QUÂNTICO-RELATIVISTA


O comprometimento é relativo ao adiantamento do espírito.

FIM

