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Qual o futuro? 

1. A Fé não tem futuro;

2. A Religião não tem futuro;

3. A Ciência não tem futuro.

Não  da 
forma como 
conhecemos.

Isso representa uma mudança drástica 
de paradigma.



O verdadeiro Espírita

"Reconhece-se o verdadeiro espírita pela 
transformação moral e pelo esforço por domar 

suas más tendências."



Eu sou espírita

✤ Eu sou espírita no sentido de ter a Doutrina Espírita 
como diretriz para a minha vida;

✤ Posso  não  ser  um  “verdadeiro  espírita”,  mas  me 
considero espírita;

✤ Como espírita, me sinto a vontade de continuar com 
este estudo.



A religião não tem futuro

Como espírita  considero  “religião”  a  abordagem dada 
por  Kardec  no  discurso  proferido  em  01/11/1868  na 
Sociedade de Paris, no qual diz:

”…a palavra religião é inseparável da de culto; que ela 
desperta  exclusivamente  uma ideia  de  forma,  … uma 
casta  sacerdotal  com  um  cortejo  de  hierarquias,  de 
cerimônias e de privilégios…”



Religião foi um movimento criado

✤ Diz-se que a religião é tão antiga quanto a humanidade.

FALSO



✤ A espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade.

✤ As expressões da espiritualidade foram denominadas 
de “pagãs”, em sentido pejorativo.

✤ “Religião"  foi  criada  visando  uma  estrutura 
hierárquica com finalidades específicas.

Religião foi um movimento criado

Por ser criação humana, 
não tem futuro.



Expressões de espiritualidade

✤ O Sol foi denominado de “deus”- Deus Sol;

✤ Resultado de observação, pois o Sol é responsável pela 
vida no planeta.

✤ Lua, Trovão, Colheita, etc. foram considerados deuses 
decorrente da observação de seus efeitos.

✤ O  conhecimento  limitado,  conduziu  à  conclusões 
também limitadas. 



Expressões de espiritualidade

Conclusões decorrentes 
de observação é Ciência*.

A Espiritualidade apresenta 
uma componente científica.



A Religião não tem futuro

Será substituída pela 
Espiritualidade.



Fé - conceito trivial

✤ O  movimento  religioso  necessita  que  os  seguidores 
aceitem regras sem questionamentos;

✤ Muitas regras não tem sentido;

✤ Essa aceitação foi denominada de “fé”.

✤ Aqueles  que  não  aceitavam  as  regras  eram 
denominados de hereges ou que não tintam fé.



Fé 

✤ A fé não está relacionada com resultados - sua visão 
atual;

✤ Mas com:

✤  Entendimento, que gera movimento e; 

✤ Aceitação, que  gera pacificação.



Fé - conceito espírita 

✤ Espiritualidade  não  é  tema  concreto,  gerando 
questionamentos;

✤ A fé leva o indivíduo a buscar resposta, por saber que 
elas existem, apesar de não conhecer;

✤ Não encontrando respostas  no exterior,  busca  em si 
mesmo, onde as encontrará. Não mais crê, mas sabe;

✤ Quando passa a saber, não precisará mais de fé.

A Fé não tem futuro.



Fé - conceito espírita 

12. …Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, 
mostrou,  por  esses  milagres  mesmos,  o  que  pode  o 
homem, quando tem fé,  isto é,  a  vontade de querer e a 
certeza de que essa vontade pode obter satisfação. … 

A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas 
faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou das 
suas aspirações celestiais e futuras. 

ESE, Cap. XIX



Fé - conceito espírita 

A fé humana não tem 
futuro.

Será substituída pela 
certeza (Fé Divina).



Ciência 

✤ O conhecimento científico aumenta assustadoramente;

✤ Esse  conhecimento  é  necessário  para  espíritos  se 
libertarem deste mundo de expiação e provas;

✤ A extensão do conhecimento científico necessário para 
a elevação moral é relativo, depende de cada um;

✤ Ainda precisamos avançar mais porque não atingimos 
o nível moral adequado.



Ciência

✤ Os cientistas,  como todas as outras pessoas,  quando 
desprovidos  do  orgulho  e  do  egoísmo  passarão  a 
buscar  o  conhecimento  pleno,  isto  é,  a  busca  da 
verdade, que reside no espírito.

✤ Todos  os  esforços  serão  nessa  direção,  inclusive  no 
estudo da matéria, pois esta é a primeira via de acesso.



A Ciência não tem futuro

Será substituída pela 
Ciência Plena.

É o que hoje conhecemos 
como Ciência Espírita.



FIM

Claudio C. Conti 
www.ccconti.com


