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A mente é a ferramenta para compreender 
questões que transcendem a própria mente.

Como funcionamos



C. G. Jung  
Psicologia religião oriental §764

Qualquer pensador honesto é obrigado a 
reconhecer a insegurança de todas as posições 
metafísicas, em especial a insegurança de qualquer 
conhecimento de fé. É também obrigado a 
reconhecer a natureza insustentável de quaisquer 
afirmações metafísicas e admitir que não existe 
uma possibilidade de provar que a inteligência 
humana é capaz de arrancar-se a si mesma do 
tremedal puxando-se pelos próprios cabelos. Por 
isso é muito duvidoso saber se o espirito humano 
tem condições de provar a existência de algo 
transcendental.



C. G. Jung  
§763

O conflito surgido entre ciência e religião no fundo 
não passa de um mal-entendido entre as duas. O 
materialismo científico introduziu apenas uma nova 
hipótese, e isto constitui um pecado intelectual. Ele 
deu um nome novo ao princípio supremo da 
realidade, pensando, com isto, haver criado algo de 
novo e destruído algo de antigo. Designar o princípio 
do ser como Deus, matéria, energia, ou o quer que 
seja, nada cria de novo. Troca-se apenas de 
símbolo. 



Dalai Lama
The universe in a single atom pg. 12

A visão de que todos os aspectos da 
realidade pode ser reduzida a matéria e 
suas várias partículas é, a meu ver, tanto 
uma posição metafísica como a visão de 
que uma inteligência organizadora criou e 
controla a realidade. 



Qual a diferença?

Radicalismo em qualquer das situações 
é expressão do fanatismo.

Deus

Matéria no 
momento do 

Big Bang

Responsável por tudo que existe.



A evolução
Triunfo Pessoal - Joanna de Ângelis

homem primitivo
sapiens

tecnologicus

noeticus

Do grego noésis: pensamento, inteligência.



Noeticus
Triunfo Pessoal - Joanna de Ângelis

• Penet ra rá nos segredos do 
Universo.

• Entenderá a missão de ser co-
criador com Deus.

• Descobrir-se-á como ser imortal e 
entenderá o processo da evolução.



Fato

Ainda não somos 
seres noéticos.



Ponte entre a ciência e a religião.
Onde está a dificuldade?

Na ciência?
Na religião?

Em ambas.



A FILOSOFIA ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNClA 
Bertrand Russell 

Os conceitos da vida e do mundo que 
chamamos "filosóficos" são produtos de dois 
fatores: 

• Um, constituído de fatores religiosos e éticos 
herdados; 

• Outro, pela espécie de investigação que 
p o d e m o s d e n o m i n a r " c i e n t í f i c a " , 
empregando a palavra em seu sentido mais 
amplo.



A FILOSOFIA ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNCIA 
Bertrand Russel

Mas entre a teologia e a ciência existe uma 
Terra de Ninguém, exposta aos ataques de 
ambos os campos: essa Terra de Ninguém é a 
Filosofia.



A FILOSOFIA ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNCIA 
Bertrand Russel

• Acha-se o mundo dividido em espírito e matéria?

• E, supondo-se que assim seja, que é espírito e que é 
matéria?

• Acha-se o espírito sujeito à matéria, ou é ele dotado 
de forças independentes?

• Possui o universo alguma unidade ou propósito? 

• Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? 

• Existem realmente leis da natureza, ou acreditamos 
nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela 
ordem?



ESE; CAP. I
ALIANÇA ENTRE A CIÊNCIA E A RELIGIÃO

8. A Ciência e a Religião não puderam, até hoje, 
entender-se, porque, encarando cada uma as 
coisas do seu ponto de v ista exclusivo, 
reciprocamente se repeliam. Falta com que encher 
o vazio que as separava, um traço de união que as 
aproximasse. Esse traço de união está no 
conhecimento das leis que regem o Universo 
espiritual e suas relações com o mundo 
corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o 
movimento dos astros e a existência dos seres.Uma 
vez comprovadas pela experiência essas relações, 
nova luz se fez: a fé dirigiu-se à razão; esta nada 
encontrou de ilógico na fé: vencido foi o 
materialismo. 



O Espiritismo apresenta as 
características necessárias para 
fazer a ligação entre ciência e 
religião, mas não podemos ser 

passionais sobre os temas.



Conflito entre os conceitos de religião e 
espiritualidade.

Por que se confundem?



Conflito entre os conceitos de religião e 
espiritualidade.

Por que se confundem?

No mundo das sombras, somente se percebe o 
reflexo do real, por isso, a espiritualidade é 
expressa na forma dogmática, onde as buscas 
e enfrentamentos não se fazem necessários.

Espiritualidade foi interpretada por 
dogmatismo e rituais.



Diferença entre RELIGIÃO e 
ESPIRITUALIDADE

Livro: Inteligência Espiritual
Danah Zohar e Ian Marshall   

Pg. 9 - definição de "religião"
"Religião convencional é uma imposição 
externa de uma relação de regras e crenças. 
Vem de cima para baixo, herdada de padres e 
profetas e livros santos, ou absorvidas pela 
família e tradição."



Diferença entre RELIGIÃO e 
ESPIRITUALIDADE
Revista de Psiquiatria - USP
Artigo: A importância da integração da 
espiritualidade e da religiosidade no manejo da 
dor e dos cuidados paliativos

Pg. 85 - definição de "espiritualidade"
"Espiritualidade pode ser definida como aquilo que 
traz significado e propósito à vida das pessoas. 
Essa definição é utilizada como base em cursos 
médicos sobre espiritualidade e saúde."



Espiritualidade está ligado a 
metafísica.

Religião está ligado à forma 
(dogmatismo, ritualística e casta 

sacerdotal).



Espiritismo como "a ponte"

Componente científica
• Observação de eventos extrafísicos;
• Elaboração de teorias e leis.

Componente filosófica (metafísica)
• Estabelecimento de significado;
• Entendimento dos efeitos e consequências. 

Componente moral
• Aplicação no cotidiano;
• Efeito religioso.



Por que necessita de “uma ponte”?

Devido ao dualismo de ideias em ambas
• Ciência

• Utilizada para a melhoria de 
vida;

• Utilizada para fins destrutivos e 
abusos financeiros.

• Religião
• Utilizada para a elevação do 

ser;
• Utilizada como ferramenta de 

dominação.



A definição do que seja ser espírita é: 
“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela 
sua transformação moral e pelos esforços 
que emprega para domar suas inclinações 
más.”

Caberá ao movimento espírita 
difundir a essência principal do 
Espiritismo: ética e moral.

Em um mundo de expiação e 
provas, ética e moral são 

expressões do amor para com todas 
as criaturas.
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