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Ateísmo

Ateu é quem não crê na existência de um
ser superior, tal como o concebem as
religiões teológicas;

Ateu é quem nega a existência de Deus;

Ateu é quem, rejeitando as soluções da
teologia, ocupa-se das suas questões.

Censo 2000:
Pessoas que se declaram sem religião:
7,3%



Quais são os motivos para essa 
descrença? 



“E disse Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança”
Gn, 1:26

“E disse o homem: Façamos Deus à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança.”

Antropomorfismo

O “perfil físico” de Deus 





Que é Deus?
“Deus é a inteligência suprema, causa

primeira de todas as coisas.”

Concepção Espírita de Deus

O Livro dos Espíritos - Questão 01 
Allan Kardec



Será dado um dia ao homem compreender o
mistério da Divindade?

“Quando não mais tiver o espírito obscurecido
pela matéria...”

A inferioridade das faculdades do homem
não lhe permite compreender a natureza íntima
de Deus.

Comentário de Allan Kardec

O Livro dos Espíritos - Questão 11 
Allan Kardec

Concepção Espírita de Deus



“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.”

A gênese – cap. 2
Allan Kardec

Concepção Espírita de Deus



Deus é eterno: existe desde sempre é incriado;

É imutável: se estivesse sujeito a mudanças, as
leis que regem o Universo nenhuma estabilidade
teriam;

É imaterial: sua natureza difere de tudo o que
chamamos matéria;

É único: Se muitos deuses houvesse, não haveria
unidade de vistas;

Atributos de Deus

O Livro dos Espíritos - Questão 13
A Gênese - Cap. 2

Allan Kardec



É onipotente: Ele o é, porque é único;

É soberanamente justo e bom;

É a suprema e soberana inteligência;

É infinitamente perfeito.

O Livro dos Espíritos - Questão 13
A Gênese - Cap. 2

Allan Kardec

Atributos de Deus



Falta de provas científicas



Os cientistas e Deus

Dr. Paul Davies: 
Físico, ganhador do prêmio Templeton*em 

1955
“Quanto mais descobrimos acerca do mundo,
mais descobrimos que há um propósito ou
desígnio por trás disso tudo.”

*Conferido a pessoa que tenha singular criatividade 
na promoção do entendimento de Deus.



Dr. Antônio Zichichi: 

Físico nuclear, professor emérito da 
universidade da Bolonha na Itália e 
presidente da Federação Mundial de 

Cientistas. 

“Não existe nenhuma descoberta científica
que possa ser usada para questionar ou negar
a existência de Deus.”

Os cientistas e Deus



Jean-Marie Pierre Guitton:

Professor de História e Filosofia e membro da 
Academia Francesa 

“Por trás do nascimento do Universo, há uma
força organizadora, que deve ter calculado
tudo, elaborado tudo, com uma minudência
inimaginável..., uma causa da harmonia das
causas, uma inteligência suprema.”

Os cientistas e Deus



“A ciência sem religião é paralítica, a
religião sem ciência é cega”;
Conceitua Deus como “a Lei e o Legislador
do Universo”;
“A fonte principal dos conflitos atuais, entre
as esferas da Religião e da Ciência, está
nesse conceito de um Deus pessoal”;
Sempre discordou da idéia de um universo
“probabilístico”.

Um cientista especial

Albert Einstein
Prêmio Nobel de Física (1921) 



“Creio pessoalmente em
Deus e nunca em minha vida
cedi à ideologia ateia. Não
há oposição entre ciência e
religião. O que há são
cientistas atrasados, com
ideias que não evoluíram...
Deus está em todas as
minhas teorias e invenções.”

Um cientista especial



Onde se pode encontrar a prova da existência de
Deus?

“Num axioma que aplicais às vossas ciências.
Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo
o que não é obra do homem e a vossa razão
responderá.”

Falta de provas científicas

O Livro dos Espíritos - Questão 4 
Allan Kardec



“...O Universo existe, logo tem uma causa.
Duvidar da existência de Deus é negar que
todo efeito tem uma causa e avançar que o
nada pôde fazer alguma coisa.”

O Livro dos Espíritos - Questão 4 
Comentário de Allan Kardec

Falta de provas científicas













“A religião é o sentimento divino que
prende o homem ao Criador. As religiões
são as organizações dos homens, falíveis e
imperfeitas como eles próprios.”

Desgosto com as religiões 

Deus não é o religioso!
Deus não é a religião!



“ Onde estava Deus naqueles dias? Como 
pôde admitir essa matança sem limites, esse 

triunfo do mal?”

Existência do mal





Existência do mal

Deus nada teve a ver com isso!



Capacidade organizadora da matéria!

Big bang!



Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da
matéria a causa primária da formação das coisas?

“Mas, então, qual seria a causa dessas
propriedades? É indispensável sempre uma causa
primária.”

O Livro dos Espíritos - Questão 7 
Allan Kardec

Capacidade organizadora da matéria

Onde e como os primeiros 
elementos foram colocados em 

atividade?



“Atribuir a formação primária das coisas às
propriedades íntimas da matéria seria tomar o
efeito pela causa, porquanto essas propriedades
são, também elas, um efeito que há de ter uma
causa."

O Livro dos Espíritos - Questão 7 
Comentário de Allan Kardec

A capacidade organizadora é 
um efeito. E a causa?

Capacidade organizadora da matéria



Alfred Kastler

Prêmio Nobel de Física  (1966)

O Universo é obra do acaso!



Que se deve pensar da opinião dos que
atribuem a formação primária a uma
combinação fortuita da matéria, ou, por outra,
ao acaso?

“Outro absurdo! Que homem de bom-senso
pode considerar o acaso um ser inteligente?
E, demais, que é o acaso? Nada.”

O Livro dos Espíritos - questão 8 
Allan Kardec

O Universo é obra do acaso!



“A harmonia existente no mecanismo do
Universo, ... revela um poder inteligente.
Atribuir a formação primária ao acaso é
insensatez, pois que o acaso é cego e não
pode produzir os efeitos que a inte-ligência
produz.”

O Universo é obra do acaso!

O Livro dos Espíritos - questão 8 
Comentário de Allan Kardec



Criação X Evolução

../Documents/Criação_x...pptx


“Ninguém jamais 
explicou de forma 
detalhada, científica, 
como a mutação e a 
seleção natural 
poderiam construir 
estruturas complexas, 
intrincadas.” 

A caixa preta de Darwin
Michael Behe 

Teoria Evolucionista



Dr. Cressy Morrison
Presidente da Academia de Ciências de Nova 

Iorque 
Diretor do Museu de História Natural de Nova 

Iorque

“Sete razões para um cientista crer 
em Deus”



Lei das probabilidades



Instintos



Equilíbrio ecológico



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.”

O Livro dos Espíritos - Questão 9 
Allan Kardec

Pela obra se reconhece o autor!



“A crença em um ideal superior de justiça

fortifica a consciência e sustenta o homem em
suas provações. É a consolação, a esperança
daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos
aflitos, dos abandonados.”

É importante acreditar na existência 
de Deus?

Depois da morte
León Denis 



“Toda a força moral para vencer a si mesmo
e caminhar para o Bem, para elevar o
pensamento acima da mesquinharia terrena, o
homem só encontra no sentimento profundo
de sua filiação Divina ...”

A educação segundo o Espiritismo
Dora Incontri

É importante acreditar na existência 
de Deus?



“O homem que desconhece Deus e não quer
saber que forças, que recursos, que socorros
dele promanam, esse é comparável a um
indigente que habita ao lado de palácios cheios
de tesouros, e se arrisca a morrer de miséria
diante da porta que lhe está aberta e pela qual
tudo o convida a entrar”.

O grande enigma
Léon Denis 

É importante acreditar na existência 
de Deus?



Ajuda a conter os impulsos inferiores;

Promove segurança;

Fortalece o ser;

Gera otimismo e autoconfiança;

Estimula ao avanço; 

Renova as esperanças;

Combate o materialismo.

Acreditar na existência de Deus...



“Aqueles cujas crenças 
espirituais sejam mais 

lógicas, lúcidas e 
amadurecidas irão 

exercitando compreensão e 
paciência com os que ainda 
sustentam a inexistência de 
Deus. Tudo será melhorado 
no vai-e-vem das múltiplas 

existências como obras 
formidáveis realizadas pelo 

tem-po”.

Benedita Maria/Raul Teixeira



Pai 
Nosso! 


