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 A CONSTRUÇÃO DA ESPIRITUALIDADE NA 

MEDICINA 

Dra. Marlene Nobre – Presidente da AME-Brasil (in memoriam) 

Cada vez mais, “minorias criativas” (1) buscam a integração entre Fé e Razão, tendo em 
vista que é impossível compreender o mundo, o universo e o próprio ser humano, sem as 
luzes de um paradigma, de um modelo, que contemple todas as áreas das cogitações 
humanas. As revoluções conceituais da física, no século XX, muito contribuíram para essa 
nova visão da realidade, demonstrando que a matéria cedeu lugar à energia, o tempo é 
variável, o movimento descontínuo, a interconectividade não localizada, e a consciência é 
capaz de influir nos eventos, selecionando possibilidades. Nesse novo tempo, especialistas 
passaram a enxergar o ser humano de forma integral, conectado a uma imensa rede 
invisível, que engloba todas as coisas, do micro ao macrocosmo, e não têm nenhum pudor 
em reconhecer a complementaridade entre Ciência e Religião, valorizando a integração da 
Espiritualidade à vida humana. 

Foi assim que ganhou impulso, na década 1970, uma dessas minorias criativas, formada 
por médicos que buscam implantar nas universidades estudos de Medicina e 
Espiritualidade. Sob essa denominação, já há cursos regulares ou opcionais, e também de 
pós-graduação, em 2/3 das universidades americanas, entre outras, nas Escolas Médicas 
de Harvard, com Herbert Benson, judeu; de Duke, com Harold Koenig, católico; do Novo 
México, com William Miller, luterano. Afirmamos, com renovada alegria, que nós, médicos 
espíritas, fazemos parte de uma dessas minorias criativas que tenta levar Espiritualidade às 
universidades, porque os fundamentos da Medicina Espírita estão em sintonia com o que é 
realizado, hoje, na maioria das universidades norte-americanas. 

A obra do ilustre físico e humanista Fritjof Capra, especialmente, O Ponto de Mutação , está 
na vanguarda dessa luta em favor de um novo paradigma para a humanidade, em particular 
para a Medicina, com sua proposta de Assistência Holística à Saúde, que contempla o ser 
humano integral – Mente-Corpo. Nessa luta por um novo modelo de saúde, engajou-se 
também o físico quântico, Amit Goswami, com sua teoria sobre a Consciência, exposta em 
sua obra, especialmente, O Universo Autoconsciente. Nela, ele sustenta que a Consciência 
está fora da matéria, sendo, na verdade, fonte criadora do mundo material. 

Hoje, tanto quanto nos séculos XIX e XX, há fortes evidências científicas da existência do 
Espírito. Pesquisadores, em sua maioria não espíritas, têm investigado casos de 
Experiências de Quase Morte (EQM), Visões no Leito de Morte, Experiências Fora do Corpo, 
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Transcomunicação Instrumental e Reencarnação, acumulando evidências em favor da 
sobrevivência da alma. 

O neuropsiquiatra, Peter Fenwick, os cardiologistas Michael Sabom e Pim Van Lommel, os 
psiquiatras, Raymond Moody Jr , Elizabeth Kübler-Ross e Sarah Kreutziger, o pediatra 
Melvin Morse, os psicólogos, Kenneth Ring, Phillis Atwater e Margot Grey, entre outros, 
relataram casos de EQM, contando o que centenas de sobreviventes da morte vivenciaram, 
quando foram considerados clinicamente mortos. A conclusão dos pesquisadores e dos 
sobreviventes é de que algo imaterial sobrevive à morte do corpo físico. 

Na alentada obra Reincarnation and Biology, de Ian Stevenson, professor de Psiquiatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Virgínia, EUA, constatamos também, nos 2.600 
casos pesquisados, não apenas evidências da sobrevivência do espírito, mas igualmente 
da reencarnação, podendo-se acompanhar, inclusive, a correlação entre as marcas de 
nascença e os defeitos congênitos da existência atual com as vivências anteriores. 

Hoje, já há centenas de trabalhos publicados em revistas científicas prestigiadas, como The 
Lancet, New England Journal of Medicine; British Medical Journal, JAMA etc. sobre o valor 
da prece na terapêutica (ver site: www.ncbi.nlm.nih.gov, do NIH). Do mesmo modo, 
experiências realizadas pelo psicólogo brasileiro, Júlio Peres, em parceria com o 
neurocientista, Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, EUA, evidenciaram áreas 
do cérebro em funcionamento, que são ativadas e rebaixadas, durante as sessões de 
Terapia por Regressão de Memória, realizadas com pacientes do Instituto Nacional de 
Terapia de Vivências Passadas (INTVP) do Brasil. Essas pesquisas, somadas às que o dr. 
Newberg realizou com pessoas em estado de vigília e meditação, mostram um campo 
promissor para o estudo do Espírito e sua atuação sobre a matéria. 

No Japão, Massaru Emoto, após 8 anos de investigação, publicou o livro “Messages from 
the Water”, mostrando como a água pode formar cristais perfeitos ou não, conforme a ação 
exercida sobre ela pelos pensamentos e sentimentos humanos. Tanto as experiências de 
Andrew Newberg e Júlio Peres, quanto as de Massaru Emoto trazem subsídios importantes 
para validar a Terapêutica Complementar Espiritual e entreabrem novos campos para a 
pesquisa em medicina energética. 

Hoje, com o progresso vertiginoso da Ciência e, igualmente, o aumento maciço das doenças 
da alma, é imperioso que esses cursos de Medicina e Espiritualidade se multipliquem nas 
Escolas Médicas do mundo. A mudança de mentalidade, porém, não é nada fácil. Há três 
séculos, a ênfase tem sido para a visão de um ser humano esquizofrênico, dividido entre as 
investigações científicas e a busca religiosa, consideradas e alimentadas como 
irreconciliáveis. Esse paradigma antigo, materialista reducionista, está calcado no 
predomínio do egoísmo sobre o amor, do intelecto sobre o sentimento, e tem sido 
responsável pelo recrudescimento da violência, da ambição sem freios, dos vícios, da 
intolerância religiosa e das grandes desigualdades e calamidades sociais. Nele, o ser 
humano é reduzido tão-somente às funções neuroquímicas do cérebro, destituído de 
qualquer elemento imaterial que anime suas células. Com esse modelo, não haverá paz no 
mundo. 

Contra ele, a favor da integração espírito-matéria, coloca-se o movimento em prol da 
Medicina e da Espiritualidade. Com a preponderância deste modelo, que tem na 
solidariedade uma de suas importantes vigas-mestras, acreditamos que os médicos estarão 
muito mais aptos a lidar com a dor humana, esforçando-se por diminuir os sofrimentos e 
angústias dos seus irmãos em humanidade. 
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Notas: (1) Expressão do historiador Arnold Toynbee, que designa grupos minoritários de 
pessoas, defensoras de mudanças evolutivas, em contraposição, à grande maioria, 
arraigada à mentalidade arcaica.  

(2) Tese desenvolvida no seu livro O Universo Autoconsciente 

Artigo em: http://www.amebrasil.org.br/html/pesq_const.htm 

 

QUANTO TEMPO PRECISAMOS ? 

Por Moisés Zapater – Diretoria Geedem 

 
Talvez escrever em quatro páginas quanto tempo precisamos para crescer espiritualmente 

sejam suficientes.  Porém, as mudanças de comportamento mediante nosso próximo, ou 

seja, a prática pura do segundo mandamento que o Mestre Jesus nos deixou, ainda estamos 

longe e atrasados nesta assimilação. 

As diversas situações e rotinas nos mostram e constata a distância desta melhor postura 

cristã onde prevalece a todo o momento e principalmente, o Egoísmo, irmão dileto do 

Orgulho no qual insistimos em quer que as coisas sejam a nosso favor, que as pessoas 

façam aquilo que nos agrade ou satisfaça.  Assim é e fica demonstrado facilmente que, 

“Àquele que tem olhos de ver que veja!!” .  Quanto tempo precisamos? 

Somos Espíritos ainda com grandes dificuldades em pequenas coisas e assim 

manifestamos facilmente a Soberba, buscamos e gostamos de ter o “poder” sobre o 

próximo. Logo esquecemo-nos do mandamento “Amai o próximo como a si mesmo”. Muitas 

das vezes a cegueira é tanta que também não queremos enxergar a Lei da Causa e Efeito 

ou Ação e Reação tão exemplificada e tão estudada por nós dentro da querida Doutrina 

Espírita. O próximo também em equívoco reage sem a compreensão e o amor necessário 

para ambos evoluírem se perde. Ou seja, perde-se a oportunidade do aprendizado. 

Novamente perguntamos: quanto tempo precisamos? E respondemos, “não nos é permitido 

mais tempo, pois não o temos”.  É preciso já construir com Amor e transformar a todos e 

aos ambientes. Aquele que começa a enxergar dá os primeiros passos, compreende e 

auxilia o semelhante, insiste e investe em si mesmo na busca do autoconhecimento, 

melhorando-se - e assim cresce mais ainda! Ôpa!! Aqui mais um ensinamento, “àquele que 

muito recebe mais lhe será dado”. 

Seria este então o caminho que nos despreocuparia em relação á quanto tempo precisamos, 

pois, transformados e com as melhores posturas de Amor seguiremos crescendo. 
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MOCIDADE: LIBERTANDO-NOS DOS GRILHÕES 

Por Mocidade Eurípedes Barsanulfo 

“Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles” 
(Mateus 18:20) 

 

As oportunidades em que existem pessoas -  poucas ou muitas - reunidas em seu nome, 

são sempre grandes ocasiões para Jesus Cristo. Com a Mocidade desde cedo descobrimos 

como utilizar o livre arbítrio da melhor forma e seguir nosso planejamento encarnatório com 

sabedoria e o Evangelho no coração. 

Muitas vezes buscamos uma doutrina por causa da dor. Contudo, por sermos jovens, temos 

a oportunidade de buscá-la pelo caminho do amor enquanto ainda crescemos. Formamos 

amizades pela sintonia de nos reformarmos intimamente. Nesse contexto podemos ser 

pacientes com os nossos próprios defeitos e não precisamos focar na velocidade de 

evolução, pois estamos tranquilos de estarmos na direção correta. É muito mais fácil fazer 

uma muda crescer reta do que desentortar uma árvore frondosa. 

Refletindo sobre os temas abordados pela Mocidade nos primeiros meses de 2017, 

aprendemos que embora Deus saiba das nossas necessidades, a prece é uma ferramenta 

de humildade utilizada para nos sintonizar aos bons espíritos, que por sua vez, nos auxiliam 

a tomar boas decisões. 

Considerando que orações, boas vibrações e o nosso querer nos armam contra intenções 

ruins. Estamos protegidos do domínio que os espíritos logram exercer sobre os outros 

(obsessão), já que atraímos a espiritualidade fraterna que nos protege, incentiva e inspira. 

Esse instrumento de fé – a prece – nos mantém em pé, trazendo a compreensão de que 

devemos buscar a tranquilidade interna e não externamente. 

Sabemos que para termos a oportunidade de progredir vivenciando, Deus não criou tudo 

pronto. Estando numa condição de eternos aprendizes, devemos transformar os incômodos 

em combustíveis para nosso progresso moral. Do contrário, temos a tendência de 

procrastinar (conscientes de que não há possibilidade de retroceder espiritualmente), pois 

ainda enfrentamos os grandes obstáculos do progresso: o orgulho e o egoísmo. 

Todo mundo evolui, cada um na sua velocidade. A Lei do Progresso funciona como um rio: 

não conseguimos pará-lo, visto que seremos levados pela correnteza. 

Vemos muitos acontecimentos que nos perturbam na vida e na sociedade, chegando a 

causar sentimento de revolta. É nessa hora que devemos ser úteis no papel de 

conscientização de que os obstáculos, muitas vezes, somos nós mesmos que criamos na 

caminhada terrena. Devemos lembrar que cada um escolhe quais serão seus grilhões. Por 

mais conturbadas que as situações sejam, devemos enxergar que Deus não faz nada por 

acaso. 
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Façamos a analogia da faxina. Bagunçamos para poder limpar, tiramos tudo do lugar, mas 

depois de impecável, recolocamos tudo de forma ainda mais organizada. Por isso, 

precisamos ter a certeza de que nem tudo que consideramos ruim é para nosso mal e 

sempre visualizar o bem que há em todas as coisas. 

   

VOCÊ REALMENTE SABE O QUE É LIVRE-

ARBÍTRIO? 

Por Raphael Bertani – Tarefeiro Geedem 

 

Se eu perguntasse a você o que é livre-arbítrio, naturalmente obteria uma resposta na ponta 

da língua, mas será realmente que entendemos o que é? 

Uma das respostas mais comuns seria, “a capacidade de se fazer escolhas ou escolher 

entre o bem e o mal”.   

Mas o que torna alguém mais capacitado a escolher? Há aí uma tremenda confusão e a 

parte “livre” do termo não teria significado algum.  

O termo livre-arbítrio acaba por ser tão “elástico” que cada um o interpreta ao sabor de suas 

paixões. Ele é tão mal compreendido que muitos acreditam que ele nem exista, já que não 

seríamos livres, nós homens. Por isso esse artigo é tão importante. 

Mas para começarmos, vamos perguntar ao nosso amigo dicionário o que são estes termos 

livre e arbítrio: 

Livre: Que age por si mesmo; independente. Cujo funcionamento sem coerção ou 

discriminação é garantido por lei.  

Arbítrio: Resolução dependente somente da vontade; Faculdade da vontade se determinar;    

Partindo desse ponto, livre-arbítrio seria basicamente uma expressão usada para significar 

a liberdade que uma vontade tem para se determinar, acontecer. Quando se toma uma 

decisão, para que ela seja totalmente livre, não pode haver coação. A parte "livre" do livre-

arbítrio representa exatamente a liberdade que a vontade tenha para acontecer, se realizar. 

Fazendo uma coletânea dos principais significados do termo em vários dicionários, temos: 

1. Faculdade de tomar decisões segundo a própria vontade; 

2. Faculdade da vontade para se determinar; 

3. Resolução dependente somente da vontade; 

4. Possibilidade de decidir em função da própria vontade isenta de qualquer 

causa determinante. 
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Dizendo de outra forma, para que uma escolha seja totalmente livre, não deve existir nada 

que atue de forma a coagir esta liberdade. Somente assim ela será livre em sua totalidade. 

Se queremos algo e nada impede esta vontade, então somos inteiramente livres.  

Se acordamos no meio da noite, abrimos a geladeira e escolhemos o que comer, somos 

livres se não existir nada que pese nesta escolha, como por exemplo comer algo que não é 

seu (moral) ou comer algo que venha a aumentar o peso. Se tudo o que estiver na geladeira 

é seu e se não tem problemas com o peso, então sua escolha será totalmente livre. 

Assim é imperativo vincular à vontade (arbítrio) quando pensamos nisso. Dessa maneira 

conseguimos compreender que nossa vontade é variavelmente livre. Uma ora é muito livre, 

outra nem tanto. 

As leis servem para coagir a liberdade do livre-arbítrio. Se alguém tiver a vontade de roubar, 

a lei coíbe essa vontade, sendo ela menos livre do que seria se não existissem as leis. 

Na questão 826 do livro dos Espíritos temos o seguinte: “Em que condições poderia o 

homem gozar de absoluta liberdade? ” 

R: “Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos 

recíprocos que lhes cumpre respeitar; não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade 

absoluta. ” 

O imenso problema em não se compreender sobre o real significado deste termo jaz no 

julgamento inerente a este senso comum: “não temos o livre-arbítrio? Então ele poderia ter 

escolhido o certo...”, ou “Sempre podemos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o 

errado, sempre”. 

Este conceito nada tem a ver com o livre-arbítrio. Cada um tem as suas vontades e elas são 

mais ou menos livres para acontecer, mas o que ninguém pergunta é: por que uns tem essa 

vontade e outros não? De onde vem essa vontade? E mesmo a vontade não sendo livre, 

por que ela ainda acontece? 

Como se diz em filosofia: “a pergunta certa é mais importante do que a resposta certa”.  

Como nos limitamos a questionar o que leva algo a acontecer, não nos aprofundamos nas 

razões comportamentais dos nossos irmãos. No espiritismo temos a relação mais patente 

de que tudo é causa e efeito e que o acaso não existe. Assim, veja que análise interessante: 

A vontade acontece de acordo com nossos pendores, com o que somos no íntimo. Essa 

vontade é mais ou menos livre para acontecer de acordo com a situação que possa coagi-

la. Se essa vontade for muito forte, mesmo com uma liberdade muito pequena ela pode vir 

a se determinar, acontecer. 

Vejamos como o conceito de livre-arbítrio não define o resultado da escolha, este termo 

apenas demonstra que nossas vontades tem um nível de liberdade. 

O principal é deixar claro que a vontade, filha do nosso íntimo, existe como resultado do que 

somos: se alguém comete crimes, é cruel ou insensível, isso é uma resposta de sua própria 

evolução. 
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Assim, estamos presos ao que somos, e como disse o palhaço Tiririca: “Muitas vezes eu 

tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava”. 

Basta uma autoanálise para ficar claro como estamos presos a nós mesmos. Quantas vezes 

não queríamos ter uma atitude diferente, mas caímos nos laços que nos prendem ao 

desamor, orgulho e vaidade?  

Dessa forma, é necessário combatermos a ideia do senso comum sobre este termo de que 

qualquer um poderia escolher sempre qualquer coisa. Além desse conceito estar em total 

desacordo com a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio nada tem com isso. 

Escolhemos com base no que somos e estamos presos nesta relação. É por esse motivo 

que o julgamento aos nossos irmãos é tão obtuso. O que estaríamos julgando? Um resultado 

de uma evolução em particular? Ora, os brutos só são brutos porque não tem em seu íntimo 

a empatia necessária para lhe causar o compadecimento, os bondosos só o são porque já 

muito sentiram em outras encarnações e têm o conceito íntimo de empatia bastante 

aprimorado. 

Somos o que conseguimos ser. Queremos o que conseguimos querer e agimos como 

conseguimos agir. Estamos presos a isso. 

Frequentemente me perguntam: “se estamos presos ao que somos, como uns passam a 

querer melhorar e evoluir? ” 

A resposta é bem simples: porque ninguém quer sofrer. E ir contra a luz é sofrimento. Os 

que querem mudar apenas o fazem para se afastarem desse sofrimento. Quando o espírito 

obstinado do mal cansa de seu estado e estagnação, isso lhe gera sofrimento, um grande 

tédio ou algo que o faça querer buscar algo melhor. 

Quando for julgar alguém, pense na real condição desse indivíduo. Pense na constatação 

de que ele não tem controle sobre suas vontades e sua sensibilidade. Que ele é uma 

resposta de sua caminhada evolutiva e está preso nisso, assim como todos nós. 

É por isso que nunca devemos julgar ninguém, pois todos estão no limite do que são, 

naquele momento particular de sua evolução e as escolhas que cada um faz está presa a 

isso. 

“Texto baseado no livro A LUCIDEZ SEGUNDO O ESPIRITISMO, de Daniel Armilest” 
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PARA REFLETIR:  

A CEGUEIRA ESPÍRITA 

 

 

São incontáveis as situações onde, dentro do centro em que estamos, nos deparamos com 

atitudes totalmente contrárias as que constituem um espírita verdadeiro. 

“O espírita é reconhecido pelo esforço que faz para sua transformação 

moral e para vencer suas tendências para o mal.” – Allan Kardec  

Mas por que isso acontece? Por que mesmo com as repetidas lições do evangelho, as 

pessoas não conseguem se enxergar descumprindo-as, ainda mais dentro desta Casa de 

luz? 

Podemos dizer que este fato se assemelha com uma cegueira espírita. Mas como ser um 

espírita verdadeiro quando mergulhamos na aceitação do que somos, no comodismo do “é 

difícil, ainda não tenho essa evolução” para realmente começarmos a trabalhar na nossa 

transformação? 

Aos exemplos do nosso mestre Jesus, que nos deve inspirar para esta caminhada de 

renovação, é costumeiro ouvir: “mas era Jesus, um espirito de luz muito evoluído”. 

Irmãos, a pior cegueira é aquela criada pela nossa própria vontade. A aceitação de nossas 

chagas espirituais deve ter por objetivo reconhecer nosso momento evolutivo, nossas 
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fraquezas e situações que porventura decorram destas, mas nunca para servir de 

justificativa para nossa estagnação. 

Aceitar a nossa sombra é tarefa fundamental para trabalhar em nossa iluminação. Mas em 

nenhum momento foi dito que era necessário abraçar essa sombra para toda a justificativa 

de comportamentos fora da doutrina de Jesus. 

 

 

Assim, apenas uma análise franca, pessoal e introspectiva poderá nos mostrar essa possível 

cegueira. Assim como o instrumentista que executa dezenas de milhares de vezes uma 

escala para chegar a ser um exímio músico, necessitamos persistir incansavelmente na 

nossa própria reforma. 

Alem de não contarmos com a desculpa da ignorância, pois o evangelho está diante de nós, 

não podemos mais dar como desculpas o fato de “ser difícil” a nossa mudança. Todos aqui 

já sabem da dificuldade de nos emendarmos na senda do bem e ficar repedindo esse mantra 

da dificuldade de transformação não ajudará em nada a tornar a mudança mais fácil. Muito 

pelo contrário. 

Se dentro desaa casa maravilhosa de luz não percebemos nosso orgulho, vaidade, egoísmo 

etc, imagine fora dela? A lição que não foi aprendida voltará repetidamente até que ela tenha 

sido realizada. Por que nos acomodarmos como a criança recalcitrante que se recusa a 

pegar no lápis e a fazer sua lição? 

Visando este estudo de si mesmo vamos a um teste para saber o quão cegos estamos para 

a luz que nos chega. 

Responda com calma, honestidade e franquesa. Somente uma análise com este intuito terá 

a introspecção necessária para a reforma íntima verdadeira. Se responder “sim” a qualquer 

uma destas perguntas, é hora de parar e começar um processo de libertação dessa cegueira 

espírita. 
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1. Você fala mal de alguém?  

 

2. Em pensamento envia críticas destrutivas para alguém? 

 

 

3. Quando é submetida a uma mudança que não concorda, mas que é decisão superior, 

você não as aceita e age de forma a fazer com que dê errado? 

 

4. Quando não simpatiza com uma pessoa, você procura sempre uma saída para não a 

ajudar? 

 

5. Quando recebe uma crítica, você se fecha e procura contra-argumentos para provar 

que elas estão erradas ao invés de analisar e compreender o motivo da crítica? 

 

6. Quando alguém faz algo que considera errado, você não procura a pessoa para 

mostrar o que a incomodou e utiliza da maledicência para mostrar sua insatisfação? 

 

7. Quando alguém chama a sua atenção, você se entrega à ira e à insatisfação achando 

injusta este tipo de situação e ao invés de recorrer ao diálogo para compreender o que 

ocorreu de errado se afasta da pessoa e cai na maledicência? 

 

8. Você não se coloca no lugar de outrem antes de julgar?   

Lembre-se: Nada justifica um ato de desamor. 

ASSUNTOS DA NOSSA CASA 

 

 

Tem algo em sua casa que pode ser doado? Então não perca tempo e doe para nosso bazar ASIMD. 
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QUIZ ESPÍRITA 

  

Vamos ver como estão nossos conhecimentos sobre o Livro dos Espíritos?  
 
01 – Panteísmo é: 
    a) Um sistema filosófico que identifica a divindade com o mundo segundo o qual Deus é o conjunto de tudo o 
que existe. b) Sistema que admite um só Deus. c) Sistema que admite vários Deuses. d) dna 

 
02  - É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?  

a) Não, Deus não permite. b) Sim, através do progresso da ciência. c) Sim, através da evolução das filosofias.  
d) O mistério de todas as coisas revela-se ao homem à medida que ele se depura. Falta-lhe conquistar faculdades 

que ainda não possui. 

 
03  - Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? 

a) Não, Deus não permite. b) Sim, através do progresso da ciência. c) Sim, através da evolução das filosofias.  
d) O mistério de todas as coisas revela-se ao homem à medida que ele se depura. Falta-lhe conquistar faculdades 

que ainda não possui. 

 
04  – Qual o instrumento que serve de manifestação para o espírito? 
a) A matéria. b) O fluido universal. c) O Éter. d) n.d.a. 

 
05 – O que é o princípio inteligente do universo? 
a) A matéria. b) Jesus. c) Deus. d) O espírito. e) Allan Kardec. 
 

06  – A trindade universal é constituída por: 
a) Deus, espírito e matéria. b) Jesus, Maria e José c) Pai, filho e espírito santo. d) Fogo, água e ar. 

 
07 – A matéria é formada de: 
a) Átomos. b) Átomos, elétrons e nêutrons. c) Elétrons. d) de um só elemento primitivo 
 
08 – O Espaço universal é: 
a) Infinito, não temo começo nem fim. b) Finito, tem começo e um fim. c) Pai, filho e espírito santo. d) Allan 

Kardec 

 
09 – Existem lugares no universo onde nada existe? 
a) Sim, no vácuo. B) Sim, nos buracos negros. c) Não, o que parece vazio está ocupado por matéria 

d) N.D.A 
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PARTICIPE DO IDEM! 

 

Envie sugestões de melhorias e artigos interessantes ou escritos por você. O IDEM é do 
GEEDEM. Ele é nosso e requer participação de todos desta família. 

 

Email para idem@geedem.org.br 
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