






O QUE É DEUS? 

    Existência de Deus 

   (1)Que é Deus? 

   (2)Necessidade da crença em Deus ESDE-T1-
M3R1; LE, Q 1,5,6 Provas de sua existência 
(1)Meios de comprovar a existência de Deus 
G, Cap 2 - Item 2 a 7; LE, Q 4,8,9; OP, 1ª parte, 
Deus; ESDE-T1-M3R2  



O QUE É DEUS? 

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

 LE - pergunta 1 

• É eterno, imutável, imaterial, único, 
onipotente, soberanamente justo e bom. 

• O Universo é criação de Deus. 

• Todas as leis da Natureza são leis divinas, pois 
que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as 
leis físicas como as leis morais. 

 

 



O QUE É DEUS? 

 

Deus de acordo com a física quântica, é 
entendido como uma Inteligência Suprema 
que vibra, produzindo espectro do amor e das 
energias positivas. Logo, amar, progredir, 
realizar-se é vibrar em uma das frequências da 
Inteligência Suprema, e, assim entrar em 
sintonia com ela, livro “A caminho da 
Felicidade”, Moacir Costa de Araújo Lima 

 



O QUE É DEUS? 

 

 



 Deus Criador: 

 

• Deus é o criador de tudo o que existe. 

• de todas as criaturas; 

• da Natureza; 

• do Universo, com todas as suas leis 
harmônicas. 

 



 

"Que é Deus ?"  

• Kardec, intencionalmente, pergunta "Que é 
Deus?", ao invés de "Quem é Deus?“ Ele busca 
a sua essência. 

• "Deus é a inteligência suprema, causa 
primária de todas as coisas". 



• Em "A Gênese"  cap. II, item 8, há a seguinte 
referência à natureza Divina: 

 

   "Não é dado ao homem sondar a natureza 
íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda 
nos falta o sentido próprio, que só se adquire 
por meio da completa depuração do Espírito." 

 







 
• "A Gênese", no cap. I, item 23  
• "A parte mais importante da revelação do Cristo, no 

sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a 
sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob 
que considera Ele a Divindade ... Um Deus clemente, 
soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e 
misericórdia ... O Pai comum do gênero humano que 
estende a sua proteção por todos os seus filhos e os 
chama todos a si ...". 

• No item 25: "Toda a doutrina do Cristo se funda no 
caráter que Ele atribui à Divindade. Como um Deus 
imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, 
ele fez do amor de Deus e da caridade para com o 
próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: 
Amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo 
como a vós mesmos; nisto estão toda a lei e os 
profetas...". 

 







 

• Olhando o Universo, tal é a grandeza, a 
magnitude, e são tais a ordem e a harmonia, 
que só pode atribuir-se à Onipotência 
criadora. 

• Deus, porém, não pode ser percebido pelo 
homem em sua divina essência. Mesmo 
depois de desencarnado. 

• Pode o homem ter convincentes provas de 
que Deus existe, por dois caminhos: o da 
razão e o do sentimento. 

 



Racionalmente, não há efeito sem causa 

 Olhando: 

• O  Universo imenso, a extensão infinita do 
espaço 

• A ordem e harmonia 

•  Os seres da natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  Os seres da natureza, os minerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  o reino vegetal em sua exuberância, a 
fragrância das flores, a variedade quase 

infinita de plantas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  o reino animal em toda a sua beleza; 
sondando também o mundo microscópio com 

incontáveis formas unicelulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• Toda essa imensidão, profusão e beleza nos 
obriga a crer em Deus, como causa necessária. 

 

•  Toda essa perfeição, a harmonia da natureza 
humana e do mundo exterior ao homem, só 
pode ser criação de um Ser Supremamente 
inteligente e sábio, o qual chamamos Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Há no homem, desde o mais primitivo até o 
mais civilizado, a ideia inata da existência de 
Deus. 

• A Doutrina Espírita, tem na existência de Deus 
o princípio maior. 

• A questão n.º 04 – LE é: “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”. 

 



 

• Kardec : “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”. 

• León Dennis, no Livro "Depois da Morte", no capítulo 
que trata do Universo e Deus, nos relata: 

     "O telescópio sonda os céus, em parte alguma do 
Universo encontra limites; sempre mundos sucedendo 
a mundos, e sóis a sóis; sempre legiões de astros 
multiplicando-se, a ponto de se confundirem em 
poeira brilhante nos abismos infindáveis do espaço ..." 

• "E o corpo humano não é uma laboratório vivo, um 
instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? ..." 

 



 

• "Deus não se mostra, mas se revela pelas suas 
obras ...“ 

 

• Em "A Gênese", Cap. II – Deus: 

   "A existência de Deus é, pois, uma realidade 
comprovada não só pela revelação, como pela 
evidência material dos fatos." 

 







 

• Providência é a suprema sabedoria com que 
Deus conduz todas as criaturas. 

• Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo 
preside, mesmo às coisas mais ínfimas. É nisto 
que consiste a ação providencial. 

• Para estender a sua solicitude a todas as 
criaturas, estando de contínuo ao nosso lado, 
os nossos pensamentos repercutem nele. 

 



 

• A natureza inteira está mergulhada no fluido 
Divino, razão para dizer-se que Deus vê os 
mais profundos sentimentos no nosso 
coração. 

• Por isso é que dizemos que Deus está em toda 
parte, na Natureza, em todos os lugares. 
Assim como o Espírito está em todas as partes 
do corpo. 

• Todos os elementos da criação, se acham em 
relação constante com Ele. 

 



 

 

 

 

• A ação de Deus se revela no Universo, tanto 
no mundo físico quanto no mundo moral e 
não há um único ser que não seja objeto de 
sua solicitude. 

 



 

 

• Para entender os mecanismos de ação da 
providência divina é preciso ter alguma 
compreensão das leis que regem os fluidos, as 
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.  



  





    A providência divina 

•  Existe e somos dela beneficiários, 
cotidianamente, no plano físico e no espiritual.  

 

    “Seja onde for, recorda que Deus está sempre em 
nós e agindo por nós. Para assegurar-nos, bastar-
nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou 
inarticulada, que desenvolverá a convicção da 
presença divina, em todas as faixas da existência 
[...] Pensa, todavia, no amparo de Deus e, em 
todos os episódios da estrada, senti-lo-ás contigo 
no silêncio do coração.” [...]. FEB XAVIER, F.C. 
Rumo certo. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 5 





     

• “Clamamos pela proteção de Deus, mas, não 
raro, admitimos que semelhante cobertura 
unicamente aparece nos dias de caminho 
claro e céu azul. Noutros ângulos da 
experiência, manifesta-se pela cassação de 
certas oportunidades de serviço ou pela 
supressão de regalias determinadas que 
estejam funcionando para nós à feição de 
corredores para a morte prematura”. 



     

• “Isso ocorre porque a vida é aprimoramento 
incessante, até o dia da perfeição, e todos nós 
com frequência necessitamos do martelo do 
sofrimento e do esmeril do obstáculo para 
que se nos despoje o espírito dos envoltórios 
inferiores”.  

    XAVIER, F. C. Rumo certo. Pelo Espírito 
Emmanuel. Cap. 60 



     

• “Proteção de Deus, por isso mesmo, é 
também o sonho que não se realiza, a 
esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova 
repentina ou o transe aflitivo que nos colhe de 
assalto”.  

   FEB – EADE – Livro IV – Módulo I – Roteiro 2 – 
A providência divina  







Atributos de Deus:  

Primeiro momento. 

• Na infância da Humanidade, os homens 
confundiram o Criador com as criaturas, cujas 
imperfeições lhe eram atribuídas. 

• No momento atual, é importante que 
sintamos Deus como o nosso Pai Criador, 
soberanamente justo, bom e misericordioso. 

• Podemos de um modo geral, em um primeiro 
momento, elencar como atributos de Deus: 



 
AMOR  

   Como Pai, ama seus filhos e a natureza provê 
nossas necessidades. Nos dá a inteligência 
para o nosso progresso. 

 

    SABEDORIA  

    Leis sábias e justas que regem todas as 
relações, todas as coisas, todo o Universo. 



     

 JUSTIÇA  

    Ele nos criou para progredirmos sempre. Ele 
nos concede pela Reencarnação o ensejo de 
corrigirmos erros e imperfeições, de 
quitarmos débitos e continuarmos o 
aprendizado rumo à perfeição que é a nossa 
meta final. 



Atributos de Deus:  

Segundo momento. 

 

Deus é a suprema e soberana inteligência 

 

• A inteligência do homem é limitada, pois que 
não pode fazer, nem compreender tudo o que 
existe. 

• A inteligência de Deus, abrangendo o infinito, 
é também infinita.  

 



 

 

Deus é eterno 

• Devemos entender como eterno o que não 
teve princípio, nem terá fim. 

• Se Deus tivesse tido princípio, teria saído do 
nada, ou, então, também teria sido criado, por 
um ser anterior e, nesse caso, esse ser é que 
seria Deus. 

 



 

Deus é único 

• A unicidade de Deus é consequência do fato 
de serem infinitas as suas perfeições. A 
ignorância deste atributo de Deus, foi o que 
gerou o politeísmo (crença em vários deuses). 



 

 Deus é imutável 

• Entendemos como imutável, o que não se 
altera. 

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

 

DEUS NÃO MUDA DE IDEIA!!! 



Deus é imaterial 

• Assim o podemos dizer porque a sua natureza 
difere de tudo o que "chamamos matéria".  

• Deus não tem uma forma apreciável aos nossos 
sentidos, pois se assim fosse, seria matéria. 

• Logo, a imagem de Deus, representada pela 
figura de um ancião, de longas barbas brancas e 
envolto num manto, é uma concepção 
puramente humana, não correspondendo em 
nada com a sua real natureza. 

• Segundo "A Gênese", cap. II, item 12, esta 
imagem tem até o inconveniente de rebaixar o 
Ente Supremo até as mesquinhas proporções da 
Humanidade. 

 



Deus é onipotente 

• Mais uma vez, busquemos no dicionário a 
significação desta palavra: 

 

• Se Deus não possuísse o poder supremo, 
sempre se poderia conceber uma entidade 
tanto ou mais poderosa do que Ele. Todo o 
poder está em Deus. 

 



 

Deus é soberanamente justo e bom 

 

• A soberana bondade implica na soberana 
justiça, porquanto, todos os seres foram 
criados da mesma forma, não havendo 
parcialidade, nem tratamento diferenciado 
com relação a qualquer de suas criaturas. 

 



Deus é infinitamente perfeito 

• Sem o que não seria Deus, pois sempre se 
poderia conceber um ser que possuísse o que lhe 
faltasse. 

• Sendo infinitos os atributos de Deus, não são 
suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição. 

• Esses são os atributos principais. 

• Desta forma, temos que: 

•  Deus é Onisciente:Que tudo sabe 

•  Deus é Onipresente: no sentido de que se 
encontra em todos os lugares, etc. 

D E U S    É    Ú N I C O    ∞ 
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