
A Gênese 
Os Milagres e as Predições 

Segundo o Espiritismo

UERJ
abril/2016

Claudio C. Conti
www.ccconti.com

http://www.ccconti.com


O posicionamento da Codificação 
na história



Física 
Clássica 1687 

Iluminismo
1750                  1820 

Napoleão III
1852                   1870 Espiritismo

1857       1868 Napoleão I
1804     1814 

Física 
Moderna 1895

Jung
1875

Einstein
1879

Leon Denis
1846

Cronologia



Kardec e o posicionamento do livro 
A Gênese na Codificação



O ponto de partida: Kardec
❖ Por que Kardec para a Codificação?

❖ Aos 18 anos se formou em Ciências e Letras;

❖ Discípulo de Pestalozzi;

❖ Dominava o francês,  alemão,  inglês,  holandês,  italiano e 
espanhol;

❖ Trabalhou como professor e pedagogo durante 30 anos e 
publicou diversas obras sobre educação;

❖ Lecionou  química,  matemática,  astronomia,  física, 
fisiologia, e anatomia.



Abordagem de Pestalozzi para a educação

❖ Respeito à individualidade do aluno;

❖ O  entendimento  deve  ser  desenvolvido  pela  observação  e 
participação em atividades;

❖ Menor ênfase em estudo sistemáticos de textos e normas;

❖ Em qualquer ramo, o ensino deve começar pelos elementos 
mais  simples  e  proceder  gradualmente  de  acordo  com  o 
desenvolvimento da criança, isto é, em ordem psicológica.



A Codificação

Data Livro
18/04/1857 O Livro dos Espíritos 

15/01/1861 O Livro dos Médiuns

29/04/1864 O Evangelho Segundo o Espiritismo

01/08/1865 O Céu e o Inferno

06/01/1868 A Gênese



O Livro dos Espíritos
❖ Publicado em 1857, primeiro livro escrito;

❖ Apresenta a doutrina como um todo, sem possibilidades de 
devaneios inadequados ou indesejáveis;

❖ Composto de quatro partes: 

I.    Das causas primárias; 

II.  Do mundo dos espíritos; 

III. Das leis morais; 

IV. Das esperanças e consolações.



Parte II – Do mundo dos espíritos
❖ O Livro dos Médiuns: 

❖ Publicado em 1861;
❖ Esclarece sobre o próprio O Livro dos Espíritos e as obras 

subsequentes;
❖ Esclarece sobre os fenômenos da mediunidade em grandes 

detalhes;
❖ Em  uma  época,  quando  os  fenômenos  mediúnicos 

eclodiam em todos  os  lugares,  este  livro  apresentava as 
respostas para as dúvidas que surgiam.



Parte III – Das leis morais
❖ O Evangelho Segundo o Espiritismo:

❖ Publicado em 1864;
❖ Esclarece sobre o Novo Testamento - dividindo-o em:

❖ os atos comuns da vida do Cristo; 
❖ os milagres; 
❖ as predições; 
❖ usado para formar os dogmas da Igreja;
❖ o ensino moral. 

❖ "As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias; a 
última, porém, conservou-se constantemente inatacável.”

❖ Interpreta os ensinamento de Jesus para que todos possam 
compreender.

❖ os atos comuns da vida do Cristo; 

❖ os milagres - A Gênese

❖ as predições - A Gênese

❖ usado para formar os dogmas da Igreja;

❖ o ensino moral - O Evangelho Segundo o Espiritismo



Parte IV – Das esperanças e consolações
❖ O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo 

❖ Publicado em 1865;
❖ Primeira Parte – Doutrina

❖ Comparação  entre  os  conceitos  do  Espiritismo  e  do 
Catolicismo.

❖ Segunda parte – Exemplos
❖ Esclarece sobre o porvir e apresenta a existência de um 

futuro;
❖ Relatos  de  diversos  espíritos  desencarnados  sobre  a 

situação em que se encontraram após a desencarnação, 
agrupados conforme conduziram suas vidas enquanto 
encarnados.



Parte I – Das causas primárias
❖ A Gênese – Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo:

❖ Publicado em 1868:
❖ Último livro da codificação a ser escrito;
❖ Um legado importantíssimo para a nossa vida;

❖ Nos  ensina  a  pensar,  usar  a  razão,  analisar  os  fatos 
porvindouros;

❖ Esclarece  sobre  os  “milagres"  e  “predições"  do  Novo 
Testamento;

❖ A Gênese  se  caracteriza  pelo  exercício  da  razão  e  nos 
norteia sobre os acontecimentos futuros.

Escrito por Kardec, com exceção do 

cap. VI (psicografado).



Cap. I - Caráter da  
Revelação Espírita



• Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? 

• Neste caso, qual o seu caráter? 

• Em que se funda a sua autenticidade? 

• A quem e de que maneira foi ela feita? 

• É  a  Doutrina  Espírita  uma  revelação,  no  sentido 
teológico  da  palavra,  ou por  outra,  é,  no  seu todo,  o 
produto do ensino oculto vindo do Alto? 

• É absoluta ou suscetível de modificações? 



• Trazendo aos  homens  a  verdade  integral,  a  revelação 
não teria  por  efeito  impedi-los  de  fazer  uso das  suas 
faculdades,  pois  que  lhes  pouparia  o  trabalho  da 
investigação? 

• Qual a autoridade do ensino dos Espíritos, se eles não 
são infalíveis e superiores à Humanidade? 

• Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral 
não  é  diversa  da  do  Cristo,  já  conhecida?  Quais  as 
verdades novas que eles nos trazem? 

• Precisará o homem de uma revelação? 

• E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência 
tudo quanto é mister para se conduzir na vida?



Cap. II - DEUS



O estudo será dividido em duas partes: 

❖Deus e o espírito; 
❖Deus único.



O Livro dos Espíritos - Questão 1
Que é Deus?

--- "que" (qual coisa), e não "quem", seria Deus, deixando 
claro que seu interesse é a estrutura e as características da 
divindade e não o que ele representa. 



Exemplo
❖ Se perguntarmos quem é o presidente:

❖ Resposta - Um nome que representa alguém
❖ Se perguntarmos o que é o presidente:

❖ Reposta - Uma pessoa
❖ Podendo haver maiores esclarecimentos, tais como 

sexo, idade, capacidade para o cargo e, até mesmo, 
o nome

❖ O interesse é na estrutura e características.



Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito?

“...  Pobreza  da  linguagem  humana,  insuficiente  para 
definir o que está acima da linguagem dos homens.”

Kardec: Deus é infinito em Suas perfeições, mas o infinito 
é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o 
atributo  de  uma coisa  pela  coisa  mesma,  é  definir  uma 
coisa que não está conhecida por uma outra que não está 
mais do que a primeira.

O Livro dos Espíritos - Questão 3



Inteligência Suprema
Apesar de não explicitarem a estrutura em si, ao dizerem 
que  "Deus  é  a  inteligência  suprema"  deixam  claro  que 
estamos  tratando  de  entender  um  "ser"  ou  "algo"  cuja 
característica principal é ser inteligente em grau máximo. 



A dificuldade
❖ Há um abismo entre duas pessoas quando uma está em 

um nível, sobre um tema qualquer, muito superior que a 
outra devido a falta de recursos desta.

❖ Comparação:  é  impossível  explicar  o  cálculo 
matemático de derivadas ou integrais para aquele que 
não sabe, sequer, a tabuada.



Causa primária
Também é a "causa primária de todas as coisas", deixando 
claro  que  tudo o  que  existe,  conhecido  ou não,  neste  e 
noutros  universos,  é  decorrente  desta  inteligência  que, 
sendo  "suprema",  fará  ou  criará  tudo  com  perfeição, 
compartilhando, assim, de seus atributos. 



O Livro dos Espíritos - Questão 23
Que é o espírito?

--- "O princípio inteligente do Universo"

Não é inteligência suprema, portanto, 
passível de se aprimorar.



Deus e espírito
•Espírito:  É  um processo,  semelhante  ao  que  ocorre  na 

condição de encarnado, iniciando sua jornada na infância 
e se aprimorando com com o passar do tempo.

•Deus: Não é um processo, Ele simplesmente é.



Cap. II; 3. - Outro princípio igualmente elementar e que, 
de tão verdadeiro, passou a axioma é o de que todo efeito 
inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente.

Conceito, muitas vezes, mal interpretado. É 
preciso lembrar que o espírito também é 

inteligente.

Existência de Deus - A Gênese



1 classe

Espíritos puros

4 classes

Segunda ordem
Bons espíritos

5 classes

Terceira ordem
Espíritos imperfeitos

Espíritos

Primeira ordem

Escala Espírita (LE parte 2 cap. 1)



Primeira Ordem - Espíritos Puros
LE-112.  CARACTERES  GERAIS.  -  Nenhuma  influência  da 
matéria.  Superioridade  intelectual  e  moral  absoluta,  com 
relação aos Espíritos das outras ordens.

LE-113.  Primeira  classe.  Classe  única.  -  Os  Espíritos  que  a 
compõem  percorreram  todos  os  graus  da  escala  e  se 
despojaram  de  todas  as  impurezas  da  matéria...  Essa 
felicidade, porém, não é a ociosidade monótona, a transcorrer 
em  perpétua  contemplação.  Eles  são  os  mensageiros  e  os 
ministros de Deus, cujas ordens executam para manutenção 
da harmonia universal. 



O Livro dos Espíritos - Questão 11
Será dado um dia ao homem compreender o mistério da 
Divindade?

“Quando  não  mais  tiver  o  espírito  obscurecido  pela 
matéria.  Quando,  pela  sua  perfeição,  se  houver 
aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.”



O Livro dos Espíritos - Questão 8
Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e 
superior a todas as inteligências?

“Tendes um provérbio que diz: Pela obra se reconhece o autor. Pois bem! 
Vede a obra e procurai o autor…

Kardec: Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo 
nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a causa primária é, 
conseguintemente, uma inteligência superior à Humanidade. Quaisquer 
que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela 
própria tem uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há 
de ser a causa primária.  Aquela inteligência superior é que é a causa 
primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dêem.



Obras humanas



Obras não-humanas



As obras não-humanas demonstram 
causa além da capacidade humana.



As obras humanas e não-humanas 
apresentadas são efeitos de uma 

causa inteligente. Todavia, são obras 
materiais.



Considerações

Um ser cuja característica principal é 
estar ou ser um "processo" poderá 
c o m p r e e n d e r o s q u e l h e s ã o 
semelhantes, todavia, carece de 
r e c u r s o s i n t e l e c t u a i s p a r a 
compreender o que lhe é diferente. 



Deus único
• Conceitos  relativos  a  Deus  sempre  serão  de  difícil 

entendimento para o espírito ainda não evoluído.

• Não se tem uma experiência concreta logo de imediato, 
são  conceitos  abstratos  que  devem  ser  elaborados  e 
desenvolvidos. 

• Atingindo  a  plenitude  da  experiência  de  Deus,  este 
deixa de ser  abstrato  para ser  concreto,  momento em 
que surge a certeza de sua existência e não mais a pura 
crença.

O ponto mais importante do “Deus 

único”  é a elaboração de conceitos 

abstratos.



Cap.  II;  8  -  Não  é  dado  ao  homem  sondar  a  natureza 
íntima de Deus.  Para  compreendê-Lo,  ainda nos  falta  o 
sentido próprio, que só se adquire por meio da completa 
depuração  do  Espírito.  Mas,  se  não  pode  penetrar  na 
essência  de  Deus,  o  homem,  desde  que  aceite  como 
premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a 
conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o 
que  ele  absolutamente  não pode ser,  sem deixar  de  ser 
Deus, deduz daí o que ele deve ser. 

Da Natureza Divina (A Gênese)

A análise da natureza de Deus deve se 

basear no que Ele não é. 



Suprema e 
soberana 

inteligência

É limitada a inteligência do homem, pois que 
não pode fazer, nem compreender tudo o que 
existe.

Eterno Isto é, não teve começo e não terá fim.

Imutável
Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma 
estabilidade teriam as leis que regem o 
Universo.

Imaterial Sua natureza difere de tudo o que chamamos 
matéria.

Atributos da divindade



Onipotente

Se não possuísse o poder supremo, sempre 
se poderia conceber uma entidade mais 
poderosa e assim por diante, até chegar-se ao 
ser cuja potencialidade nenhum outro 
ultrapassasse. Esse então é que seria Deus.

Soberanamente 
justo e bom

A providencial sabedoria das leis divinas se 
revela nas mais pequeninas coisas, como nas 
maiores.

Infinitamente 
perfeito

Sem o infinito das perfeições, sem o que não 
seria Deus,

Único Consequência do fato de serem infinitas as 
suas perfeições.

Atributos da divindade



As três revelações
Moisés, Jesus e Espiritismo. 

Moisés:  Conceito do Deus único trazido no seio de um 
povo  politeísta  e  que  passou  a  servir  de  norte  para 
questões  concernentes  à  divindade,  simplificando  as 
práticas de adoração.



Dificuldade do politeísmo
❖ Grande complexidade, 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
❖ Muitas vezes com um único nome ou representando definições 

semelhantes, mas conceitos que podem ser muito diferentes. 

❖  Se tornou comum ouvir frases do tipo: "creio em deus, mas 
não  no  deus  das  religiões";  "o  deus  desta  ou  daquela 
religião",  etc,  demonstrando  a  existência  de  variados 
conceitos acerca da divindade.  

❖ Encontramos  comportamento  politeísta  entre  grandes 
religiões  de  origem  comum  no  ocidente,  com  cada  uma 
considerando "possuir" o deus mais forte e mais sábio. 



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.

❖ A vivência em acordo com o conceito de Deus em A 
Gênese,  Cap.  II,  (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.



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".



Cap II; 16. ...Não poderia existir outro Deus, salvo sob a 
condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, 
visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, 
um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse 
outro e, então, não seria Deus. 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. 

Deus único (A Gênese)



Considerações

Devemos compreender que a interpretação 
pessoal de Deus deve considerar que Ele ama 
a todos indiscriminada e independentemente 
de qualquer outra coisa. 



Cap. XIV - OS FLUIDOS 
(princípio da Física Quântica)



2. - O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a 
matéria  elementar  primitiva,  cujas  modificações  e 
transformações  constituem  a  inumerável  variedade  dos 
corpos da Natureza. 

Como  princípio  elementar  do  Universo,  ele  assume  dois 
estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que 
se  pode  considerar  o  primitivo  estado  normal,  e  o  de 
materialização  ou  de  ponderabilidade,  que  é,  de  certa 
maneira, consecutivo àquele. 

O  ponto  intermédio  é  o  da  transformação  do  fluido  em 
matéria  tangível.  Mas,  ainda  aí,  não  há  transição  brusca, 
porquanto  podem  considerar-se  os  nossos  fluidos 
imponderáveis como termo médio entre os dois estados.



2.  cont.-  Cada  um  desses  dois  estados  dá  lugar, 
naturalmente,  a  fenômenos  especiais:  ao  segundo 
pertencem  os  do  mundo  visível  e  ao  primeiro  os  do 
mundo invisível. 

Uns, os chamados fenômenos materiais, são da alçada da 
Ciência  propriamente  dita,  os  outros,  qualificados  de 
fenômenos espirituais  ou psíquicos,  porque se  ligam de 
modo  especial  à  existência  dos  Espíritos,  cabem  nas 
atribuições do Espiritismo. 



2. cont.- Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal 
se acham incessantemente em contacto, os fenômenos das 
duas  categorias  muitas  vezes  se  produzem 
simultaneamente. 

No  estado  de  encarnação,  o  homem  somente  pode 
perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida 
corpórea; os do domínio espiritual escapam aos sentidos 
materiais e só podem ser percebidos no estado de Espírito.



LHC – Large Hadron Colider



LHC – Large Hadron Colider
Large ! Dimensão: 27km de  circunferência.

Hadron ! Acelera prótons e íon que são hadrons.
• Hadrons são partículas formadas por quarks.
• Leptons são partículas que não são formadas por 

quarks, tais como elétrons.

Colider ! Dois grupos de partículas viajam em sentidos 
opostos e colidem.



LHC – Large Hadron Colider
600m



Energias e velocidades para prótons

Linac : 50MeV (31% c) 
Booster: 1,4GeV (91,6% c)

PS: 25GeV (99,93% c)
SPS: 450GeV 
(99,9998% c)

LHC: 7000GeV 
(99,9999001% c)



Colisões



Colisões no LHC



Onde o LHC quer chegar?





Modelo padrão das partículas elementares

Graviton

Ainda não 
detectado



Os átomos são formados por:
∗ Nêutrons
∗Formados por quarks

∗ Prótons
∗Formados por quarks

∗ Elétrons
∗ Partícula considerada elementar

O átomo



Modelo Padrão da Física - Forças

Força gravitacional

Força fraca

Força eletromagnética

Força forte



O UNIVERSO CONHECIDO ANALISADO 
PELA TEORIA DOS FLUIDOS



O Big Bang

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.



Após 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 se apresentam com uma massa. 

• Quanto  mais  eles  interagem,  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

http://public.web.cern.ch/Public/en/Science/Higgs-en.html




O que vemos sem a interação?
A Gênese . Cap. XIV: 4. - Os elementos fluídicos do mundo 
espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à 
percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a 
matéria tangível e não a matéria etérea.

nada



O que vemos com a interação?



O nosso corpo

Se percebemos o 
nosso corpo é 

porque há 
interação das 

partículas com os 
bósons de Higgs.



Limitações da Teoria do Big Bang

A teoria do Big Bang não pretende explicar:

1. O que motivou o Big Bang;
2. O  que  existe  além  do  horizonte 

cosmológico. 



Experimento da dupla fenda



A Gênese - Cap. XIV
14.  -  Os  Espíritos  atuam sobre  os  fluidos  espirituais,  não 
manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas 
empregando o pensamento e a vontade. Para os Espíritos, o 
pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. 
Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual 
direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam 
com  eles  conjuntos  que  apresentam  uma  aparência,  uma 
forma,  uma  coloração  determinadas;  mudam-lhes  as 
propriedades, como um químico muda a dos gases ou de 
outros  corpos,  combinando-os  segundo  certas  leis.  É  a 
grande oficina ou laboratório da vida espiritual.



Experimento da dupla fenda 
realizada em 1801



Bolas de gude arremessadas



Ondas na água



Interferência

+          =

+          =



Elétrons em uma fenda



Elétrons em duas fendas



Observando o elétron



Cap. XVI - TEORIA DA PRESCIÊNCIA 
(princípio da Teoria da Relatividade)



1. - Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-
se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam 
resultar do estado presente; porém, não a dos que nenhuma 
relação guardem com esse estado, nem, ainda menos, a dos 
que  são  comumente  atribuídos  ao  acaso.  Não  existem  as 
coisas futuras, dizem; elas ainda se encontram no nada; como, 
pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande 
número os  casos  de  predições  realizadas,  donde forçosa  se 
torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja 
explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa.



Teoria da Presciência

Ladrão

Desmoronamento

Buraco na estrada

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



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...



❖...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...



15. - ...O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão 
com o  auxílio  de  pontos  de  referências  que  o  dividam em 
períodos que se contem. 



Teoria Geral da Relatividade
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



Relação

matéria

espaço



Teoria Restrita da Relatividade

Os fenômenos não são absolutos:
Tempo relativo;
Espaço relativo;
Massa relativa.

Os fenômenos dependem do observador.



• 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.

Relação massa-energia

E=mc2



Relação

matéria

energia



O Livro dos Espíritos - Questão 129

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. 



Conceito Espírita

Fluido 
Cósmico

Espírito

MatériaDeus

Tempo

Espaço

Forças

Energia

Etc.
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