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Conceituar Deus



Em geral, a Ciência não cogita da existência de Deus, mas há
cientistas que aceitam Deus, porém, seguindo entendimentos
filosóficos específicos.

Albert Einstein afirmou: “minha religião consiste em humilde
admiração do Espírito superior e ilimitado que se revela nos
menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos
frágeis e incertos. Essa convicção, profundamente emocional na
presença de um poder racionalmente superior, que se revela no
incompreensível Universo, é a ideia que faço de Deus”.



O respeitável cientista americano Francis S. Collins, pai do projeto
Genoma, autor do livro “A Linguagem de Deus”, disse: “o cientista
percorreu o árduo caminho de ateu confesso a cristão convicto,
enfrentando inúmeras dificuldades no meio acadêmico para
confessar a sua crença em Deus. Percebeu quão limitada é a visão
dos cientistas em relação a certos questionamentos humanos, tais
como: “Por que estamos aqui?” “Qual o sentido da vida?”



A ideia de Deus é inata, não
resultando da educação
religiosa, embora presente
em todas as manifestações
religiosas.

Crença em Deus está instintivamente na mente humana. 

À medida que o homem evolui, apura-se a crença em Deus. 

Os Espíritos superiores ensinam
que se a ideia de Deus fosse
aprendida apenas pelo ensino, os
selvagens não trariam consigo
este sentimento.



Espíritos Superiores ensinam que o sentimento instintivo de
crer em Deus prova que Deus existe, como consequência do
princípio: não há efeito sem causa.

Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente.



Precisamos crer em Deus?

Como conceituar Deus?



Viver sem a crença em um ser superior é negar a obra da Criação.

É negar a realidade ao alcance de todos, pois tudo no Universo, o
visível e o invisível, e a nossa consciência falam de um Ser superior.

Crer em Deus é questão essencial para a Doutrina Espírita.



Viver sem a crença em Deus é alimentar o orgulho e o egoísmo,
afastando-nos do bondoso Pai, justo e misericordioso, deixando de
amá-lo, na forma que Jesus nos revelou.

Afastando-se de Deus, sofreremos as aflições e os males das
nossas responsabilidades decorrentes do uso incorreto do livre-
arbítrio.



O homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, a causa e quais
são as leis que regem a vida: as leis de Deus.

Seja qual for a sua opinião sobre a causa e as leis do Universo,
quer saiba ou não, tudo reflete em seus atos na vida.



O conhecimento da verdade sobre Deus, o mundo e a vida, é o que
há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos
sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo à nossa revelia.



Em “O livro dos Espíritos”, de Allan Kardec:

1. Que é Deus?

Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
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Deus é a suprema e soberana inteligência.

A inteligência do homem é limitada, uma vez que ele não pode
fazer nem compreender tudo o que existe; a de Deus, abrangendo o
infinito, tem que ser infinita.

Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos
conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e
de fazer o que o outro não faria, e assim por diante até o infinito.



Deus só pode ser Deus, sob a condição de não ser ultrapassado por
nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse seja no
que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o
verdadeiro Deus.

Por isso é preciso que Ele seja infinito em todas as coisas.



Provas da existência de Deus



Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que

está no seio do Pai, esse o revelou. (João 1: 18)



Lançando-se o olhar sobre as obras da Natureza, observando-se a
providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a todas elas,
reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais
elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da
Terra não saberia criar a mais insignificante erva.



Não é dado ao homem sondar a
natureza íntima de Deus.

Esse é o ponto de partida de todas as crenças
religiosas e por não se terem reportado aos
atributos, como ao farol capaz de as orientar, que a
maioria das religiões errou em seus dogmas.

Sem o conhecimento dos atributos de Deus,
impossível seria compreender-se a obra da
criação.

Mas se o homem não pode penetrar a
essência de Deus, pode ter como premissa
a sua existência.

Para compreender Deus, ainda nos falta
o sentido, que só se adquire com a
completa depuração do Espírito.

A Gênese – Allan Kardec



Definir Deus é limitar. Deus impõe-se ao nosso Espírito, porém
escapa a toda análise.

O Ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por
seres limitados pelo tempo e pelo espaço.

Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo.
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Basta elevarmo-nos acima das teorias e dos sistemas, bastante
alto para as ligar em seu conjunto e pelo que têm de comum.

Basta elevarmo-nos até à grande Causa, na qual tudo se resume e
tudo se explica.



Vemos imensidade de efeitos cuja causa não está na Humanidade, pois a
Humanidade é impotente para produzi-los ou para explicá-los. Tais
efeitos não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem.

Desde a organização da mais pequenina coisa até a lei que rege os
mundos, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação, uma
previdência, uma solicitude, que ultrapassam todas as combinações
humanas. A causa é soberanamente inteligente.



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 deem.



Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras, pois a
existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela
revelação, como pela evidência material dos fatos.



A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à
harmonia, à elevação dos seres e das sociedades.

A ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades do nosso
Espírito, ao mesmo tempo que nos fala aos nossos olhos os
esplendores do Universo.

A inteligência suprema revela a causa eterna, na qual todos os
seres vêm haurir a força, a luz e a vida.
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Atributos da divindade



Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou, então,
também teria sido criado por um ser anterior.

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

É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que
chamamos matéria.

É único. Se muitos Deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem
unidade de poder na ordenação do Universo.

É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano
poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que
então não teria feito todas as coisas.

É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas
se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa
sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de
Deus.

Atributos da Divindade



Providência divina



Providência: prevenção; disposição prévia dos meios necessários
para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma
necessidade.

Prover: providenciar, dispor, aprovisionar, suprir, fornecer, etc.

Solicitude: providência, diligência, atender à solicitação, cuidado,
empenho, atenção, etc.



“A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas.
Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às coisas
mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial”.



Deus provê concedendo todos os bens necessários (materiais e
potências da alma) para o nosso progresso físico, intelectual,
moral e espiritual, e Ele está disponível para prover outras
necessidades nos momentos em que exaurimos os nossos
recursos.



Os bens materiais são transitoriamente concedidos por Deus aos
homens para serem utilizados em proveito de seu próprio
crescimento espiritual e não acompanharão o Espírito quando da
sua partida para o mundo espiritual. Os bens celestiais levamos.



A ação providencial de Deus pode ser percebida nas várias situações do
cotidiano de nossas vidas, tanto no domínio da natureza como no campo do
pensamento humano.

Para entender a providência divina é preciso compreender Deus e seus atributos,
e a comunicação espiritual que nos conecta com o Universo e a divindade, como
seres à imagem e semelhança de Deus, dotados dos germens divinos (as
potências da alma) para a nossa evolução física, moral e espiritual a caminho da
perfeição relativa à Humanidade, tendo o Cristo como modelo e guia.



Os mecanismos de ação da providência divina passam pela
compreensão das leis que regem os fluidos, os tipos e as
frequências das vibrações energéticas, pois são estes elementos
materiais que servem de veículo à manifestação da vontade do
Criador e de todos os Espíritos, ainda que em escala bem reduzida.



Como seres espirituais e inteligentes, decorrentes do princípio
espiritual, dotados dos germens divinos (imagem e semelhança de
Deus), podemos nos comunicar, a qualquer momento, por intermédio
de uma rede espiritual que transmite os nossos pensamentos.

O ato de pensar é do Espírito, mas o pensamento é transmitido pelo
perispírito, veículo do pensamento, das sensações e percepções do
Espírito. Pela sutileza do perispírito, os Espíritos penetram em toda
parte, que escrutam nossos pensamentos mais íntimos, que veem e
agem à distância.



Imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino (fluido
cósmico universal), o qual se encontra impregnado do pensamento
de Deus, de tal modo que não haverá nenhum ser, por mais ínfimo
que seja, que não esteja saturado desse fluido.
Qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentida por Deus.
É por isso, que o Cristo disse que estamos em Deus, como Ele está
em nós.



Deus provê os recursos necessários para todas as situações, sem
contudo deixar de cumprir invariavelmente a ordem legal do
Universo, pois cada filho seu deve assumir responsabilidades e
tomar resoluções por si mesmo. Fazer o bom uso do livre-arbítrio.



As nossas ações são submetidas às leis de Deus e toda violação trará
consequência, como causadores dos nossos sofrimentos e aflições.

A Providência divina manifesta-se pela misericórdia e pela justiça.

As provações da vida representam os cuidados divinos para com
todos os seres, oferecendo oportunidades de progresso espiritual.

A divina Providência age em nós e por nosso intermédio,
sustentando-nos em nossa jornada terrestre.



Praticando o bem, desenvolvendo as virtudes e combatendo as
imperfeições estaremos, por certo, edificando o reino de Deus e
nos tornando cada vez mais merecedores da misericórdia divina.

Cada dia, na reencarnação, é único. Reflete oportunidade de
crescimento espiritual, cujo aproveitamento depende da nossa
vontade, e também, do nosso esforço.



Devemos trabalhar para ter apenas o necessário, por isso, não devemos
nos preocupar em demasia com o que beber, comer e vestir...
“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as
suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal”.
(Mateus, 6: 34)
Se Deus veste a erva do campo com admirável beleza, que não tecem
nem fiam, o que o Pai Celestial não faria em benefício dos seres
inteligentes da Criação?



Devemos acumular bens ou tesouros imperecíveis, imortais,
não sujeitos à destruição por efeito dos elementos da
natureza (traça e ferrugem) ou roubados pelos ladrões. Esses
tesouros são as virtudes morais e as conquistas intelectuais.



Temos que pedir para obter, buscar para achar e bater para abrir a
porta da edificação de elevação espiritual.

Enquanto não buscarmos o reino dos céus, estaremos presos aos
processos expiatórios determinados pela lei de causa e efeito.

Nesse caso, entraremos e sairemos das reencarnações sucessivas
em processo de sofrimento.
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