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CIÊNCIA - FILOSOFIA - RELIGIÃO
1. CIÊNCIA
Podemos

definir CIÊNCIA como sendo um conjunto de verdades logicamente encadeados.

entre si, formando um sistema coerente. Trata-se

do conhecimento

das coisas por suas

causas e por suas leis.

o método

científico não se contenta, portanto, em apreender o fato, adentrando a essência

do fenômeno.
Deduzimos

que a Ciência tem sua origem na curiosidade natural do homem ou, em outras

palavras, na sua necessidade de compreender e explicar as coisas.

o

Espiritismo,

pesquisar

ao examinar os fatos segundo

a existência do Espírito

métodos

e sua intervenção

especialmente

adaptados

no mundo corpóreo,

para

e reunir o~

resultados em um sistema de verdades providas de explicações lógicas, demonstra-se como
Ciência.
Antes do Espiritismo os problemas espirituais e a problemática do Espírito, eram tratados
pelas religiões como coisas misteriosas. O Espiritismo mostrou que podemos abordar tais
problemas através da razão.

.

A Ciência Espírita transparece

nas páginas do "O livro dos Espíritos" e demais obras da

codificação, contudo, se encontra condensada na "A Gênese".
"Mistério

e Sobrenatural"

são palavras desconhecidas

do vocábulo espírita, pois para tudo

há uma explicação em conformidade com as leis naturais. É a Ciência Espírita que possibilita
a construção de uma fé inacal ável, que pode enfrentar a razão face a face.

2. FILOSOFIA
A palavra FILOSOFIA
adquirir

conhecimento

procede do grego e significa "SABEDORIA".
das coisas utilizando-se

do método

A filosofia tenta

subjetivo ou objetivo, para

conhecer o princípio das coisas e explicá-los.
Kardec

declarou que a força da Doutrina Espírita está em sua filosofia. "O Livro dos

Espíritos"
constrtui
o arcabouço
filosófico
do Espiritismo.
Nele encontramos
esclarecimentos profundos sobre Deus, a criação, o espírito, o universo; aborda a
cosmologia, aprofunda-se em Psicologia,

disserta sobre a origem e a natureza do "SER",
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ilumina o discutido tema de vida após a morte, explica a relação existente entre o mundo
material e mundo espiritual, faz maravilhosas
com as considerações

análises no campo das leis morais e encerra

de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de

Deus na vida humana.

3. RELIGIÃO

o

conceito

de RELIGIÃO,

comunicar

segundo

Léon Denis, é o esforço da humanidade para se

com a essência eterna e infinita, e, de acordo com Emmanuel, trata-se de um

sentimento divino que clarifica o caminho das almas.
A palavra Religião vem do latim Religare, que quer dizer religar, dando a entender que a
principal finalidade da religião é religar a criatura ao Criador
Aprendemos

que toda religião deve traduzir-se por atos, e o conjunto de atos pelos quais a

religião se expressa denomina-se "culto".
Ainda segundo Emrnanuel, Religião é o sentimento divino, é o amor nas expressões mais
sublimes.

Enquanto

a Ciência e a Filosofia

operam

no trabalho

de experimentação

e

raciocínio, a Religião edifica e ilumina os sentimentos.
De acordo com as conceituações
Ciência de experimentação,

apresentadas,

podemos concluir que o Espiritismo é uma

Uma Filosofia que explica, além de ser uma Religião que consola

e modifica o homem para melhor.
Analisando o tríplice aspecto da Doutrina (científico, filosófico e religioso), podemos dizer
que o Espiritismo com Jesus é Ciência Divina de aperfeiçoamento
melhoria de todos.

da unidade a refletir-se na

