
A importância do conhecimento 
científico e o Espiritismo
“A ciência sem religião é manca,
a religião sem a ciência é cega”. Einstein



É verdade ou fake news?

Cloroquina cura 98,7% dos 

pacientes com Covid-19



É verdade ou fake news?

Uso de máscaras provoca 

câncer de pulmão



É verdade ou fake news?

Boldo melhora os 

sintomas do coronavírus



É verdade ou fake news?

Um adesivo para a pele é 

capaz de curar o diabetes



O que é ciência?



O que é ciência?

1. Conhecimento sistematizado como campo de estudo.
2. Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo 

de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem.
3. Soma dos conhecimentos práticos que servem a determinado fim.
4. Sistema racional usado pelo ser humano para se relacionar com a 

natureza a fim de obter resultados favoráveis.
5. Estudo focado em qualquer área do conhecimento.
6. Conjunto de conhecimentos teóricos e práticos canalizados para um 

determinado ramo de atividade
7. Ramo específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio 

empírico e lógico, com base em provas concretas, que legitima sua 
validade.

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa - Michaelis



Qual a diferença entre

método científico X senso comum



Qual a diferença entre método científico X 
senso comum

“O Senso Comum é a soma dos saberes do cotidiano e é formado a 
partir de hábitos, crenças, preconceitos e tradições.
Na filosofia, o termo é utilizado para explicar as interpretações feitas 
pelos indivíduos à realidade que os cercam sem estudos prévios ou 
provas científicas.”

Site: https://www.todamateria.com.br/senso-comum



Cite três palavras que você associa
ao termo CIÊNCIA



Etapas do método científico

• Objeto de estudo
• Concepção de pessoa e de mundo

• Pressupostos epistemológicos

• Objetivos
• Qual o objetivo da pesquisa

• Problematização

• Metodologia
• Como realizar a busca de informações

• Análise
• Interpretação das informações em relação aos objetivos traçados

• Conclusões e desdobramentos



Relação entre ciência e Espiritismo

“O Espiritismo e a ciência se complementam um 
pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se encontra 
na impossibilidade de explicar certos fenômenos 
unicamente pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem 
a ciência lhe faltaria apoio e controle. O estudo das 
leis da matéria deveria preceder ao da 
espiritualidade, porque é a matéria que fere, 
primeiramente, os sentidos. O Espiritismo, vindo 
antes das descobertas científicas, teria sido obra 
abortada, como tudo o que vem antes de seu tempo”.
Allan Kardec, A Gênese



Fatos científicos

“Desde que a Ciência sai da observação material dos fatos, em se 
tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjeturas. 
Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com 
fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais 
opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, 
ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem 
proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro 
critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos 
fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado.”
Allan Kardec, O Livro dos Espíritos



“O último caráter da revelação espírita, e que
ressalta das próprias condições nas quais está feita,
é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser
senão essencialmente progressiva como todas as
ciências de observação. Por sua essência, contrai
aliança com a Ciência que, sendo a exposição das
leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode
ser contrária à vontade de Deus, autor dessas leis.
As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar
de diminuí-lo; elas não destroem senão o que os
homens estabeleceram sobre ideias falsas que
fizeram de Deus. […] O Espiritismo, caminhando
com o progresso, não será jamais ultrapassado,
porque se novas descobertas lhe demonstrarem
que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á
sobre esse ponto; se uma nova verdade se revela,
ele a aceita”. Allan Kardec, A Gênese



Espiritismo e Ciência

“Demonstrando a ação do elemento espiritual sobre o mundo 
material, ele alarga o domínio da Ciência e abre, por isto mesmo, uma 
nova via ao progresso material. Então terá o homem uma base sólida 
para o estabelecimento da ordem moral na Terra. Ele compreenderá 
melhor a solidariedade que existe entre os seres deste mundo, 
porquanto essa solidariedade se perpetua indefinidamente; a 
fraternidade deixa de ser palavra vã; ela mata o egoísmo, em vez de ser 
morta por ele e, muito naturalmente, imbuído destas ideias, o homem 
a elas conformará as suas leis e suas instituições sociais.”
Cosme Massi (Fonte: https://kardec.blog.br/espiritismo-ciencia-positiva)



Atualidade do pensamento espírita

“O homem tem o direito e o dever de investigar sempre, a fim de que o 
progresso não fique paralisado nas conquistas logradas.”

“Entre as nobres funções da ciência se encontra aquela que se 
encarrega de examinar as possibilidades denominadas impossíveis, que 
podem, um dia, tornar-se factíveis, realizáveis.”



“Os laboratórios de pesquisa ampliam os campos de investigação e, 
diariamente, novos descobrimentos contribuem para que se possa viver com 
mais equilíbrio e mais felicidade.”

“Quando a Ciência, através dos seus nobres investigadores, assenhorear-se 
da realidade do Espírito, compreenderá a necessidade de ser estabelecido 
um código de preservação da vida, desse modo, uma bioética fundamentada 
no respeito e na dignificação da criatura humana.”

Vianna de Carvalho, Atualidade do Pensamento Espírita




