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Se reconhece, como o Mozdeísmo, a existência de forças que levam ao mal não aceita o mal como
tendo existência à parte e independente,

o

Judaísmo

tem relação

com o Espiritismo,

Superiores, no monoteismo
por sua organização

o 'Islamismo,

como um poder distinto.
no intercâmbio

com as entidades

espirituais

e por ter matriz no Cristianismo, contudo se afastam profundamente

sacerdotal

exclusivista e com visões de predestinação

por seu fanático fatalismo não encontra lugar

racista.

na doutrina 4"':: reconhece o livre-

arbítrio como dos atributos mais importantes do ser humano em evolução.
As religiões organizadas

que compõem

o Cristianismo

oficial, apesar de se apoiarem no velho

testamento dos hebreus e nos Evangelhos Cristã, usam de interpretações

literais, conforme os seus

interesses imediatos, sem esforço para exemplificar pelo próprio Evangelho as lições do Cristo.

o Espiritismo

e, pois, o mais avançado

e perfeito sistema de iniciação espiritual dos tempos

modernos, porque desde o seu surgimento realizou, entre muitas outras, estas coisas notáveis.

1° colocou as verdades essencia.s ao alcance de toda a humanidade;
2°

completou

o quadro dos conhecimentos

espirituais,

de acordo com o entendimento

dos

homens;
3°

eliminou a necessidade

de iniciações secretas, generalizando

seus conhecimentos,

sobretudo

pluralizando o intercâmbio entre os dois mundos, pela mediunidade;
4°

demonstrou que o progresso espiritual só pode ser realizado mediante o desenvolvimento
equilibrado do sentimento e da inteligência;

SO

revelou que o Cristo é o arquiteto

da organização

da vida neste planeta medianeiro entre

Deus e os homens, e que seu Evangelho é a síntese da mais alta realização espiritual;
6°

evidenciou que o conhecimento das coisas de Deus pode ser adquirido no convívio de todos
~
os seres com as dores, as misérias e as imperfeições de todos os homens, porque a vida é que
fornece experiência, sabedoria e elementos de aperfeiçoamento;

7°

libertou

o homem

da escravização

filosófica, ofertando-lhe
experimental.
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r.

CONFUCIONISMO:
É mais filosofia do que religião conhecida pelos chineses como "Os Ensinamentos dos
Sábios". Seu fundador foi Kung Futsé (Confúcio), que viveu de 551 a479 a.c. - influenciou
profundamente as formas de pensamento, de educação e de Governo chineses.

2.

HINDUÍSMO:
Conhecida como religião eterna, é a religião predominante na Índia - é talvez a mais antiga
religião do mundo - é extremamente politeísta - baseia-se nas criaturas védicas: brahamanas,
upanishades o bagavad-gita - é uma ramificação do vedismo.

3.

VEDISMO:
Composto pelas escrituras védicas, que são três livros de autor desconhecido, escrito -em
linguagem sânscrita publicados a cerca de 5 mil anos atrás, na Índia, onde se destaca o livro
Bagavad-Gita (canção divina).

4.

BUDISMO:
Criado pelo Príncipe Sidarta Gautama que viveu em 550 a.C; que procurava uma explicação
para o sofrimento humano, é mais um sistema ético filosófico que til" ~ religião - Sidarta
Gautama se estabeleceu no norte da Índia, e passou a ser chamado d Buda (o iluminado).

5.

MAZDEÍSMO:
Religião fundada por Zoroastro, que viveu entre 630 a 580 a.c. na Pérsia :. baseava-se na luta
entre o Espírito do Bem e do espírito do Mal. Com o desaparecimento da Pérsia, hoje ela tem
adeptos na Índia.

6.

JUDAÍSMO:
Esse nome deriva de Yehudi "descendente de Judá" (o quarto filho de Jacó) segundo a
tradição, o patriarca dos Judeus, Abraão (l.500 a.c.) fez com Jeová o pacto de que ele e seus
descendentes levariam ao mundo a mensagem do Deus único, conforme organização
elaborada por Moisés.

7.

ISLAMISMO:
:1.
Islamismo quer dizer: inteira submissão a Deus, é também chamado de muçulmano ou de maometano, em função de ter sido criado pelo mercador árabe chamado Maomé que escreveu
o livro o corão - Maomé viveu entre (570 a 672 d.C.).

8.

CRISTIANISMO:
Surgiu com Jesus de Nazaré (4 a.c. a 29 d.e.), a quem deu-se o nome de Jesus Cristo, que
pela tradição ~o povo hebreu, era c Messias prometidc por Deus. Sua vida, seus
ensinamentos e o seu martírio foram relatados por quatro de seus adeptos - Marcos, Mateus,
Lucas e João.
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