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� 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.



� A teoria do Big Bang não pretende explicar:

� O que motivou o Big Bang;

� O que existe além do horizonte cosmológico. 



� A gravidade 
� Não seria um “campo” gravitacional (Newton);
� 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



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

� Os fenômenos não são absolutos, mas
dependem do referencial.
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� 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;

� Os objetos que forma têm existência temporária;

� Há formação e não criação, pois que do nada o
Espírito nada pode tirar.
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E=mc2

� 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.



� 89. Os Espíritos gastam algum tempo para
percorrer o espaço?

� “Sim, mas fazem-no com a rapidez do
pensamento.”pensamento.”

� a) O pensamento não é a própria alma que se
transporta?
� “Quando o pensamento está em alguma

parte, a alma também aí está, pois que é a
alma quem pensa. O pensamento é um
atributo.”



� 90. O Espírito que se transporta de um lugar a
outro tem consciência da distância que percorre
ou é subitamente transportado ao lugar onde
quer ir?

� “Dá-se uma e outra coisa. O Espírito pode
perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da
distância que percorre, mas também essa
distância pode desaparecer completamente,
dependendo isso da sua vontade, bem como
da sua natureza mais ou menos depurada.”



Parte 1 – Cap. 1

CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR

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



Parte 1 – Cap. 1

FORÇAS ATÔMICAS

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



Parte 1 – Cap. 1

CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR

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



� O grande desafio é juntar a Teoria da
Relatividade e a Física Quântica;

� Segundo o Espiritismo, reside no pensamento
a gênese dos fenômenos físicos;a gênese dos fenômenos físicos;

� Portanto, talvez as respostas residam em
considerar a ação mental dos espíritos;

� Contudo, ainda precisamos avançar muito em
conhecimento para equacionar as leis que
regem o pensamento.
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