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10. “Aquele que pede, recebe; o que procura acha; ao que 
bate a porte esta se abrirá.”

13. “Portanto, se bem que sejais maus, sabeis dar boas coisas 
a vossos filhos, com muito mais forte razão vosso Pai enviará
do céu um bom espírito àqueles que lho pedirem.”

Lê-se em Lucas (cap. XI, texto grego)



1 – O que é conhecimento ? 
2 - Como surgiu a ideia da existência da alma e da origem do 
espírito ?
3 – Quem já escreveu sobre essas ideias?
4 – Que provas foram dadas da existência da alma e da 
origem do espírito ?
5 – Como a ciência explica as manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

Ciência e Espiritismo
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6 – O desenvolvimento do conhecimento científico que o 
espírito encarnado desenvolve já é conhecido no plano 
espiritual ?
7 – Por que não há provas científicas da existência dos 
mundos dos espíritos, da sua sobrevivência e da 
reencarnação ?
8 – A ciência e a dimensão espiritual do homem - Noética e 
Noosfera.
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1 - O que é o conhecimento ? 
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1 - O que é o conhecimento ?

Kant criticou o apriorismo de Platão e o empirismo de Locke, pois duvidava do 
conhecimento como sendo apenas empírico (à posteriori). 
Para Marx, o conhecimento não se constitui desvinculado da História dos 
homens, das Relações sociais e do modo de produção.

Desta forma, o denominado conhecimento científico surgiu de investigações 
que buscavam esclarecer determinadas questões referentes à natureza, ao 
homem, à sociedade e ao mundo como um todo.

Portanto, ao longo da História apareceram várias concepções do que seria 
o conhecimento e que acabaram influenciando os rumos da humanidade
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Segundo O Livro dos Espíritos, questão 19 - Allan Kardec.
Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar 

alguns dos segredos da Natureza ?
A Ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas; ele, 

porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior 

admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. 
Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o 
faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que 

passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades 
rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 

1 - O que é o conhecimento ?
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Na linguagem filosófica da Grécia, a palavra demônio (daimon) era
sinônimo de gênio ou de Espírito. Por exemplo, o demônio de 
Sócrates. Platão dá a Deus o nome de demônio onipotente. 
O Cristianismo adotou em parte esses termos, mas modificou-lhes o 
sentido. Aos bons demônios deu ele o nome de anjos e os maus, se
tornaram os demônios, sem adjetivação. 
A palavra espírito (pneuma) ficou sendo a expressão usada para designar
uma inteligência privada de corpo carnal. Essa palavra pneuma, 
traduziu-a São Jerônimo como spiritus, reconhecendo, com os 
evangelistas, que há bons e maus Espíritos. 

2 - Como surgiu a ideia da 
existência da alma e da origem do 
espírito ?
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2 - Como surgiu a ideia da existência 
da alma e da origem do espírito ?

De uma forma geral, a ciência moderna estuda o homem sem fazer 
referências a alma, uma vez que, se existe, não pode ser observada 
nem medida pelos instrumentos atuais. Apesar disso, alguns cientistas 
têm tentado encontrar evidências da existência e da natureza da 
alma humana. Muitas das pesquisas científicas nesse assunto vão em 
direção das experiência de quase-morte, porém não existem provas 
conclusivas para a ciência moderna de que realmente os pacientes saíram 
do próprio corpo, ou se sofreram de alucinações. Há também alguns 
cientistas como Ian Stevenson e Brian Weiss que conduziram estudos de 
caso sobre crianças narrando experiências anteriores ao nascimento, e que 
poderiam sugerir uma possibilidade de reencarnação (portanto, 
existência da alma), embora não tenham demonstrado pelo processo 
científico como isto poderia ocorrer. 
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2 - Como surgiu a ideia da existência 
da alma e da origem do espírito ?

Qual a origem do Espírito ? 
Onde o seu ponto inicial ? 
Forma-se do princípio inteligente individualizado ? 

Segundo o L.E Questão 613

Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, 
como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas.
O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência, é a 

sobrevivência do Espírito, a conservação de sua individualidade 
após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz 
ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem 

e todas as verdades morais decorrentes deste princípio.
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3 – Quem já escreveu sobre a existência 
da alma e da origem do espírito?

Durante séculos o homem vem tentando comprovar a existência 
da 
alma. Muitos séculos atrás se acreditavam que a alma se encontrava
dentro do corpo. Pesquisadores passaram a abrir cadáveres, 
buscando sem sucesso encontrar  a alma. Como não encontravam 
disseram que no corpo morto não haveria alma, pois ela havia ido
embora. Passaram a abrir pessoas vivas. 
O filósofo francês René Descartes deduziu que a sede da alma estava 
localizada na glândula pineal, que fica no cérebro.  “Penso, logo existo”. 
No Livro dos Espíritos, Eles nos orientam que a alma não tem um local 
determinado no corpo nem ela está dentro dele presa. A alma se irradia 
e se manifesta no exterior do corpo. Está onde quer.
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Jesus a Nicodemos, Evangelho de João capítulo 3, versículos 1 a 12
... um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ... Foi ter com 
Jesus,... que respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: 
Como pode um homem nascer, sendo velho? ... porventura pode tornar a entrar 
no ventre de sua mãe, e nascer ? O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; 
mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que é
nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser isto ? 
Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, e não entendes estas coisas ? 
Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o 
Que temos visto; e não aceitais o nosso testemunho! Se vos falei de coisas 
terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais ?

3 – Quem já escreveu sobre a 
existência da alma e da origem do 
espírito?
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4 – Que provas foram dadas da 
existência da alma e da origem do 
espírito ?

Os Espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme 
sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. 
Podem ser assim resumidas:
Ação oculta, quando nada têm de ostensivo.Por exemplo, as 
inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência 
sobre os acontecimentos, etc.
Ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira 
provável.
Manifestações físicas ou materiais, as que se traduzem por 
fenômenos sensíveis, como ruídos, movimentos e deslocamentos de 
objetos. Essas manifestações só têm por fim chamar atenção e 
convencer-nos da presença de um poder sobre-humano.
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4 – Que provas foram dadas da 

existência da alma e da origem do 
espírito ?

Manifestações visuais ou aparições, quando o Espírito se mostra sob 
uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da 
matéria.
Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. 

�As comunicações, são manifestações inteligentes, que têm como 
objetivo uma troca de ideias entre o homem e os Espíritos. A 
natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a 
inferioridade do Espírito. 
�Frívolas, são as que procedem de Espíritos levianos, zombeteiros e
travessos, mais malandros que maus.
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4 – Que provas foram dadas da 
existência da alma e da origem do 
espírito ?

�Grosseiras, traduzem-se por expressões que chocam o decoro. 
�Sérias, são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. 
A linguagem dos Espíritos superiores é sempre digna. 
�Instrutivas, são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é
um ensinamento qualquer, dado pelo Espírito sobre as Ciências, a 
Moral, a Filosofia, etc. 
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4 – Que provas foram dadas da 

existência da alma e da origem do 
espírito ?

1 - Caso real de transcomunicação que ocorreu no Brasil no ano de 
1999 e que foi totalmente documentado.
O ex-marido da Senhora Zilda Monteiro entrou no hospital como vítima 
de enfarto. Zilda passou a acompanhar o quadro clínico de Edson - seu 
ex-Marido. Então Zilda, por telefone, pediu que Edson ligasse para ela 
assim que ele saísse do hospital, ao qual ele respondeu que “se eu não 
ligar daqui... ligo de Lá”. Então, o quadro clínico de Edson piorou, ficou 
39 dias internado, vindo a falecer em em 16 de Agosto de 1999. Os dias 
passam e na data de 16 de Setembro de 1999, Zilda recebeu uma 
mensagem de voz
na caixa postal do seu celular. A voz  dizia claramente “Eu te amo... 
avisei”. 
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4 – Que provas foram dadas da 

existência da alma e da origem do 
espírito ?

2 - Casos excepcionais
Amadeus Mozart: Tocava piano aos 2 anos, falava três idiomas (alemão, 
francês e latim) aos 3 anos, tocava violino aos  4, compunha minuetos 
aos  5 anos e escreveu sua primeira ópera aos  14.
Miguel Ângelo: com a idade de 8 anos, foi dispensado pelo seu 

professor de escultura porque este já nada mais tinha a ensinar-lhe. 
Gregory Robert Smith, jovem americano que começou a falar com  2 
meses de idade. Com 1 ano, resolvia problemas de álgebra e memorizou  
a coleção inteira de Júlio Verne. Aos 5, terminou o colegial . Virou capa 
de várias revistas, como New York Times e do Washington Post. Aos 10 
anos começou a graduação pela Randolph-Macon College, em 
Washington e aos 13, estava prestes a cursar um doutorado em 
Matemática em Oxford. 
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4 – Que provas foram dadas da 
existência da alma e da origem do 
espírito ?

3 - Fenômeno Mediúnicos
No dia 08/05/76, em Goiás, dois jovens, Maurício Garcez e José Divino Gomes 
estavam na casa de Maurício, dentro do quarto. Maurício mostrou ao José a arma 
do pai. Mas José sem saber que havia uma bala no tambor do revólver, atirou 
brincando, para atingir a imagem de Maurício no espelho. O tiro, porém atingiu 
Maurício que veio a falecer. José Divino foi acusado de homicídio, embora 
firmasse ter sido um acidente. Até que uma mensagem de Maurício, 
Psicografada pelo médium Chico Xavier, entrou nos autos do processo. 
Duas coisas chamaram a atenção nesta carta:
1. A descrição de detalhes minuciosos do incidente, que somente o José
Divino e própria polícia tinha conhecimento. 
2. A assinatura no final da mensagem, que era exatamente igual à de 
Maurício. 
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4 – Que provas foram dadas da 
existência da alma e da origem do 
espírito ?

4 - Regressão de vidas passadas 
“Sou um homem de bem com a vida, casado e pai de quatro filhos, mas 
tinha fobia de escuro. Só dormia de luz acesa e comecei a sofrer de 
depressão. Católico, não acreditava em reencarnação, mas depois de me 
tratar com remédios e terapia convencional, procurei a regressão. Vi 
algumas vidas, duas mais marcantes. Em uma era um homem poderoso 
e, em outra, um mendigo. Acredito, porque ninguém me contou, eu vi 
tudo, senti cheiros, frio e todos os tipos de sentimento. O coração bate 
forte, você sua e sofre tudo de novo. 
Eu temia a noite passada em becos escuros. Minha única companhia 
era um cão. 
Livrei-me desse sentimento e mudei minhas convicções religiosas” –
Tertuliano Pinheiro (Secretário de Ação Social do Rio Grande do 
Norte). 
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5 – Como a ciência explica as 
manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

Para  ciência, ver e ouvir fantasmas não tem nada de sobrenatural: tudo 
é criado pelo cérebro. Agora os cientistas tentam explicar por que 
tanta gente, em diferentes épocas e civilizações, afirma ver espíritos.
Como é caso de Mauricio, que dirigia de São Paulo a Santos, ouvindo 
no rádio a música Oceano, de Djavan, quando entrou  no primeiro túnel 
da Rodovia dos Imigrantes, sentiu um calafrio e ouviu:
- Ai, gosto tanto dessa música.
- Tia, o que a senhora está fazendo aqui? Disse Maurício, reconhecendo a 
voz.
- Ué, estou indo para a praia, responde a tia, com naturalidade.
- Mas a senhora não pode. A senhora está morta faz uma semana.
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5 – Como a ciência explica as 
manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

Para a ciência, espíritos não existem. Nossa personalidade, nossa inteligência, 
nosso caráter, tudo é determinado pelas conexões cerebrais. Quando morremos, 
as células têm o mesmo fim, sem deixar possibilidade para alma ou fantasmas 
aflorarem. Mas o cientistas reconhecem que relatos de experiências 
sobrenaturais e de contato com os mortos, como a de Maurício estão 
presentes nas civilizações e são tão antigos quanto a escrita. 
A possessão por deuses e demônios aparecem desde 2000 a.C. O Tratado do 
Diagnóstico Médico e do Prognóstico, um conjunto de 40 pedras babilônicas 
dedicadas à medicina, descreve as alucinações auditivas e as ausências súbitas 
com um caráter sobrenatural. Hieróglifos também revelam que os egípcios 
acreditavam que mortos ou demônios entravam no corpo dos vivos e
provocavam tais sintomas. 
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5 – Como a ciência explica as 

manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

O caráter sagrado também esteve presente na Grécia antiga, onde alucinações 
eram chamadas de "doença sagrada" ou "doença da Lua". 
Na Idade Média, quem tinha alucinações era considerado herege. 
Joana D’Arc, ainda adolescente, começou a ouvir  vozes e ver  luzes estranhas e 
em 1431, aos 29 anos foi queimada na fogueira.
Apesar de tantos relatos semelhantes só nos últimos 20 anos é que o 
assunto voltou a ocupar as páginas de estudos científicos sérios.  Ainda 
não existe uma explicação definitiva do fenômeno da 
mediunidade, mas há conclusões Suficiente para destruir vários mitos 
sobre o tema. Primeiro mito: que pessoas que afirmam ver espíritos 
são malucas. Em boa parte dos casos, quem vive esse fenômeno são 
profissionais com ensino superior, pais e mães de famílias de classe 
média e alta.
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5 – Como a ciência explica as 

manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

De fato, os primeiros cientistas a estudar esses fenômenos foram os que 
tratavam doenças mentais. Em 1889, o psiquiatra francês Pierre Janet foi o 
primeiro a propor a existência de uma segunda consciência. 
Até Sigmund Freud deu palpites sobre a mediunidade. "Aos nossos olhos, os 
demônios são desejos maus e repreensíveis, derivados de impulsos 
instintivos que foram repudiados e reprimidos", afirmou ele no livro Uma 
Neurose Demoníaca do Século 17, de 1923.
A busca por explicações para os fenômenos tidos como paranormais rendeu 
também descobertas de instrumentos da neurologia usados até hoje, como o 
eletroencefalograma, criado pelo psiquiatra alemão Hans Berger, fascinado 
pelos poderes da mente desde a década de 1890, quando foi soldado do Exército 
alemão. 
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5 – Como a ciência explica as 

manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

Depois da criação do eletroencefalograma, apareceram a ressonância 
magnética, a tomografia computadorizada e a ressonância funcional. 
Com elas, já se conseguiu mapear no cérebro até as áreas que despertam as
emoções e controlam funções específicas do corpo. Mas esses equipamentos não 
detectam a química envolvida na troca de impulsos elétricos e as alterações 
celulares de quem afirma ver espíritos. Mesmo assim, no mundo das 
hipóteses médicas, os relatos de retorno dos mortos à Terra não passam de 
ficção criada pela máquina chamada cérebro. Desde os primeiros estudos, a 
epilepsia virou explicação para manifestações de mediunidade, ideia que é
seguida até hoje. Epilépticos sofrem também reações olfativas, visuais e 
sonoras, como ter  alucinações, muito parecidas com as de quem afirma ver 
Espíritos.
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5 – Como a ciência explica as 
manifestações espirituais tão 
conhecidas ? 

Tentar reproduzir fenômenos espirituais em laboratório não é novidade.
Desde a década de 1980, o neurologista canadense Michael Persinger faz testes 
com ondas eletromagnéticas em pessoas normais. À medida que o
pesquisador estimula o lobo temporal, os voluntários têm sensações de
qualquer usuário de alucinógenos: olhos que se mexem e viram luzes roxas, 
visões de incêndios, demônios, deslocamento do corpo e cenas da infância como 
se acontecessem no presente. Ou seja: para a neurologia, ver espíritos é
resultado de uma disfunção cerebral ainda não diagnosticada. Os sintomas 
são parecidos com os de doenças como epilepsia, esquizofrenia (que provoca 
alucinações auditivas e delírios de perseguição), tumores cerebrais (que podem  
causar  alucinações) etc.
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O Livro dos Espíritos, questão  20 - Allan Kardec.

Dado é ao homem receber, sem ser por meio das  
investigações da Ciência, comunicações de ordem mais 
elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos 
sentidos ?

Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência 
não é dado apreender.

Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos 
limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. 

6 – O conhecimento científico que o 
espírito encarnado desenvolve  já é
conhecido no plano espiritual ?



Ciência e Espiritismo
6 – O conhecimento científico que o espírito 

encarnado desenvolve  já é conhecido no plano 
espiritual ?

Poderia dizer hoje, que a tecnologia utilizada no mundo espiritual 
está pelo menos 100 anos na nossa frente. Isso inclui tanto a 
tecnologia de aparelhagem usada em hospitais quanto também a que é
utilizada para comunicação, divertimento, estudo, transporte e fins 
bélicos. 
No livro Nosso Lar, André Luis nos falou de aparelho de comunicação 
audiovisual que se assemelhava ao nosso televisor, isso em 1939, época 
retratada na obra. Poucos lares na Terra tinham já aparelho de televisão, e 
as transmissões de TV eram ainda muito limitadas. 
André Luis nos descreveu o aeróbus, um veículo de transporte público 
usado na cidade espiritual Nosso Lar, muito mais avançado do que 
qualquer trem deste início de século XXI, pois o aeróbus flutuava sobre o 
solo, sem tocá-lo, e sem rodas ou trilhos, o que ainda não temos.
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7 – Por que não há provas científicas da 
existência dos mundos dos espíritos, da 
sua sobrevivência  e reencarnação ?

Poderíamos dizer que não tem tempo a perder com o que 
oficialmente não existe; e o Espírito oficialmente não existe, 
porque, como acentua, a Ciência ainda não o descobriu. 
Mas a Ciência o descobrirá. 
Na verdade, já está tentando descobri-lo, mas ainda não o 
conseguiu, simplesmente porque ele existe 
numa dimensão que o instrumental científico do dia de hoje 
ainda não alcança.
Tudo avança no ritmo natural da evolução, e tudo, afinal, se 
enquadra no sábio planejamento divino de quando permitir aos seus 
tutelados a conquista de poderes mais amplos, que não podem ser 
confiados a menores de espírito, que os usariam para o mal.



Ciência e Espiritismo

8 – A ciência e a dimensão  espiritual do 
homem  - Noética e Noosfera

A noética (do grego nous: mente) é uma disciplina que estuda os 
fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a 
partir do ponto de vista da ciência. Como conceito filosófico, em linhas 
gerais define a dimensão espiritual do homem.
Apesar de ser uma disciplina de formulação recente, seu objeto e as metas 
que persegue já foram estudados por várias correntes de filosofia e fazem 
parte de todas as tradições esotéricas das religiões do mundo. No oriente, 
Buda disse que o mundo é criado por nossos pensamentos, que a 
consciência está em toda parte e que a realidade e a vida são uma só, 
estando todos os seus elementos constituintes inextrincavelmente ligados 
por teias de interdependência.
Diversos povos indígenas ao redor do mundo compartilham dessa visão 
em alguma medida.
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8 – A ciência e a dimensão  espiritual do 
homem  - Noética e Noosfera

Tanto para Platão como para Aristóteles, nous expressava a irrupção do 
divino no processo da busca pelo conhecimento. A partir da definição 
clássica, o elemento noético foi absorvido pela doutrina judaica, pelos 
filósofos Cristãos e seus sucessores. 
A noética moderna teve um precursor na figura de Chales Darwin, que 
procurou estudar a evolução das espécies numa perspectiva global e 
sintética, mas foi primeiro definida pelo psicólogo norte-americano 
William James, dizendo que ela descreve "estados de insight em 
verdades profundas inalcançadas pelo intelecto discursivo. Estes 
insights seriam revelações e iluminações cheias de significado, mas 
todas inarticuladas; como regra, elas trazem consigo um curioso 
senso de autoridade". Ele foi um dos pioneiros da valorização do 
potencial da transcendência humana no terreno do estudo científico da 
consciência.
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8 – A ciência e a dimensão espiritual do 
homem  - Noética e Noosfera

Outras contribuições foram as descobertas da Física a respeito da natureza 
última da matéria, que levaram Niels Bohr a dizer que em se tratando do 
comportamento do átomo, só se pode usar a linguagem de uma forma 
poética, e resultaram na formulação da Mecânica Quântica por vários 
cientistas, e na Teoria da Relatividade por  Albert Einstein, colocando 
por terra a concepção mecanicista do universo estabelecida por Issac 
Newton e seus antecessores. É interessante assinalar que Einstein 
observou que "a maior experiência que se pode ter é a do misterioso, 
que é a fonte de toda a beleza e do insight verdadeiros", e que Bohr foi 
aparentemente inspirado pela pintura cubista e sua visão múltipla do 
espaço.
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8 – A ciência e a dimensão 
espiritual do homem - Noética e 
Noosfera

Outros cientistas, como Teilhard de Chardim, ao descrever a evolução da 
vida, cunhou o termo noosfera, a esfera do pensamento e do espírito 
humano, um nível abstrato formado pelo conhecimento autônomo e 
organizado numa rede de conexões infinitas, uma boa previsão do 
fenômeno da internet e da noética contemporânea. 
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8 – A ciência e a dimensão 
espiritual do homem - Noética e 
Noosfera

O presente Dalai lama,  Tenzin Gyatso, afirmou que os ocidentais não 
poderão jamais compreender bem a ciência sem uma ajuda da 
filosofia oriental, pois já se tornou claro que a ciência, como ela hoje 
ainda é entendida em linhas gerais no ocidente, não é capaz de penetrar 
nos fundamentos da consciência.
Considerando a crescente necessidade de compreensão da 
interdependência de todos os elementos do universo, dos fenômenos 
e dos propósitos da vida, e de se trabalhar os desafios objetivos do mundo 
contemporâneo a partir de uma abordagem interdisciplinar num esforço 
colaborativo e não-competitivo, a noética tende a ter seus princípios 
assimilados a todos os aspectos da vida humana, a todos os processos 
de enfrentamento de dificuldades, de tomada de decisão e de valoração da 
experiência.
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Como podemos observar , a Ciência humana luta 
valentemente para compreender e dominar a 
matéria densa e a energia ponderável, mas ainda não 
dispõe de conhecimentos, nem de recursos, para 
penetrar com êxito nos soberanos domínios do 
Espírito.
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Obrigado


