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Deus 

 “ O que é Deus? 

       Deus é a inteligência suprema, causa primária  

       de todas as coisas.”  
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg. 1). 
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Provas da existência 
de Deus  

   “Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar 
sobre as obras da criação. 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.” 

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg. 4). 
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 Atributos de Deus 

IMATERIAL, ETERNO, ÚNICO, ONIPOTENTE 

IMUTÁVEL, SOBERAMENTE, JUSTO E BOM       
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O complexo Humano 

“O homem é formado de três partes essenciais: 

     1º O corpo ou ser material [...].  

     2º  a alma, Espírito encarnado [...]. 

     3º  o princípio intermediário, ou perispírito [...].” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg. 135). 
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Estar com Deus 

  
    “Faze do teu pensamento a oferenda maior que hás de 

destinar ao Pai. Purifica-o quanto o puderes, para que 
se revele aos olhos de ti para apenas e somente depois 
se exteriorizarem aos olhos dos que te cercam.  

     Vibra em Deus. Mergulha na Sua Grandeza e estarás 
em harmonia com toda a Criação.” 

                                                     (Luiz Sérgio, Intercâmbio, 9. ed., p. 123). 
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 Pare!!! Pense bem!!! 

 

 

   “ Não se esqueça de que Deus é a tema central 
de nossos destinos [...]. 

       [...] é criador de toda a vida e somente Ele 
pode pôr e dispor de nossos destinos.”  

 (O espiritismo de A a Z, p. 112). 
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