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"A ciência humana, de maneira 
nenhuma, nega a existência de Deus. Quando 
considero quantas e quão  maravilhosas 
coisas o homem compreende, pesquisa e 
consegue realizar, então reconheço 
claramente que o espírito humano é obra de 
Deus, e a mais notável." Galileu Galilei  (Disponível 

em http://pt.wikiquote.org/wiki/Galileu_Galilei. Acessado 
em 06/07/10 às 16h51min.).  
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“Apesar de um tanto escorregadia, a 
resposta - e outras declarações ao longo da 
sua vida - não dá muita margem a dúvidas: 
Einstein acreditava em Deus. Embora seja bem 
menos complicada de entender do que a 
Teoria da Relatividade, a ideia que o cientista 
desenvolveu do Todo-poderoso é cheia de 
sutilezas e meios-tons. ‘Isso fez com que, 
assim como suas descobertas científicas, seus 
conceitos religiosos gerassem controvérsias e 
discussões que chegam acesíssimas aos dias 
de hoje’.” (Disponível em 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG79735-
7943-216,00-O+DEUS+DE+EINSTEIN.html. Acessado em 
06/01/2020 às 16h23min.). Grifo nosso. 
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CASO: JESUS E O JOVEM 
MARCOS  

Livro: A grande espera, 5. ed., 
caps. 01, 11, 32, 34, 38 

Espírito: Eurípedes Barsanulfo 
Personagens: Marcos: filho de 

Copônio, alto mandatário romano 
da Judéia; Lisandro: ancião Essênio;   
e a Grande Estrela: Jesus enquanto 
jovem. 

Local: Comunidade essênia, 
localizada a leste de Hebron 

Descrição: Relata o encontro 
entre o jovem Marcos e a Grande 
Estrela – Jesus, cuja forma física 
ainda era a de um adolescente. 
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“Como o governo espiritual do mundo observa os problemas 
atuais e que providências estariam sendo adotadas para a 
evolução espiritual do homem na Terra?”. 
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“Até hoje continua enviando Missionários do conhecimento e do 
amor, de modo que os seres humanos se sintam amparados e 
estimulados ao avanço, sem protecionismo, sem indiferença. 
Acompanhando o processo de transformação do planeta de mundo de 
provas e expiações para mundo de regeneração, enviou o Espiritismo ou 
Consolador Prometido, a fim de que todos os indivíduos tenham a 
informação e a prova que lhes faltavam para se entregarem à 
transformação moral indispensável à própria evolução." (Vianna de Carvalho, 

Atualidade do pensamento espírita, 3. ed., perg. 202). 
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 O Velho Testamento é o alicerce da Revelação Divina. O 
Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser 
procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, 
mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, 
desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do 
Espírito."  (Emmanuel, O consolador, 10. ed., perg. 282). 

 

“Se devemos considerar o Velho 
Testamento como a pedra angular 
da Revelação Divina, qual a posição 
do Evangelho de Jesus na educação 
religiosa dos homens? 



“O porquê da existência do homem e a lei do 
destino são os temas centrais de “O Grande 
Enigma”, que nos revela um Deus de justiça, mas 
também de amor infinito.”(Léon Denis, O grande 
enigma, 14. ed., capa). 


