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esde tempos imemoriais, a interpretação de Deus tem recebido diversas 

investiduras que se possa imaginar. Confundido com as suas obras, ele foi temido 

pelos povos primitivos. À medida que os conceitos éticos e filosóficos evoluíram, a 

compreensão da sua natureza teve várias alterações.  
 

O conceito do Ser Supremo recebeu de pensadores e escolas de pensamento as mais 

diversas proposições, justificando ou negando-lhe a realidade.  
 

Posteriormente, para uma perfeita elucidação do tema, concluiu-se pela legitimidade 

da sua existência, graças a quatro grupos de considerações: cosmológicas, que o 

explicam como a causa única da sua própria causalidade; ontológicas, que apresentam 

Deus perfeito em todos os seus atributos e na própria essência; teleológicas, mediante 

as quais o pensamento humano, penetrando na estrutura e ordem do universo, não 

encontra outra resposta além daquela que procede da existência de um criador; e 

morais, segundo a qual Deus está presente no homem, mediante a sua responsabilidade 

moral e a sua própria liberdade.  
 

Diversas escolas filosóficas do século passado e correntes de pesquisadores tentaram 

aniquilar histórica e emocionalmente a existência de Deus, por ser incompatível com a 

razão e mediante conclusões científicas apressadas. Mais de uma vez ostentou-se que 

“Deus havia morrido”, proclamando-se a desnecessidade da fé, como da sua 

paternidade. Mas, imediatamente, esses precipitados negadores voltaram a aceitar a 

realidade de Deus.  
 

Sócrates nominava Deus “a razão perfeita”. Platão o designava por “idéia do bem”. 

Aristóteles o considerava “o primeiro motor, o motor não movido, o ato puro”. João, o 

evangelista, afirmara na sua 1ª epístola 4:8 – “Deus é amor!” Muitas vezes dizia o 

Mestre Jesus: -“meu pai!” A doutrina espírita, numa abordagem profunda do universo, 

explica Deus racionalmente, levando-nos a uma crença segura, inabalável na sua 

existência. Desde Allan Kardec, Deus deixou de ser antropomórfico e exclusivo de 

nosso planeta, para se tornar o “Criador Incriado” de todas as coisas, a Suprema 

Inteligência Cósmica, o Princípio de tudo...  
 

“Olhai o firmamento e vede a obra das suas mãos”, proclama o salmista Davi, no canto 

19, verso 1º. Com o mecanismo do universo, Deus não se mostra, mas se revela pelas 

suas obras.  
 

Assim, tudo leva à causa essencial de tudo: Deus! Santo Agostinho dizia: “Mas se me 

perguntarem “Que é Deus”? Eu não sei; se não me perguntarem, eu sei".  Por fim, no 

desdobramento de nossas experiências, acabamos todos reconhecendo a presença 

Divina, exercitando sua justiça perfeita, dando a cada um segundo as suas obras, como 

ensinou Jesus. 
 

Portanto, transformemos a crença em Deus, numa gloriosa vida com Deus! 
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