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“O mundo do além é tão diferente
deste mundo como este o é do
mundo da criança,
ainda no ventre materno.“

Farhang Sefidvash e Robson Silva da Silva

“A espiritualidade é o processo de um desenvolvimento pleno,
adequado, apropriado e harmônico das capacidades espirituais
do homem. As capacidades espirituais são aquelas relacionadas com
(a) O intelecto ou a compreensão; i.e., raciocínio, memória,
percepção e imaginação,
(b) O sentimento ou do "coração"; i.e., amor, intuição,
compaixão e bondade.
(c) A vontade ou volição; i.e., a capacidade de iniciar e continuar
uma ação.”
William Hatcher

Os paradigmas
estão em constantes mudanças,
portanto, o conceito de
espiritualidade no mundo moderno
também sofre mudanças. O
paradigma deve ser apropriado
para a sua época.

O Manifestante de Deus
é como o espelho e
Deus como o sol

?
?
?
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Algumas Religiões Reveladas e
Seus Manifestantes
Hinduismo:

Krishna (~3000 A.C)

Judaismo:

Moisés (~1300 A.C)

A morte física não afeta a alma,
como a quebra da gaiola
não afeta o pássaro.

Vive sozinho ou numa comunidade pequena e
fechada dedicando-se a oração e meditação,
alienado em relação aos problemas da sociedade.
Preocupa-se somente com o seu auto progresso
místico
Ora e medita mas não trabalha para o progresso
material da civilização.
Seus paradigmas não mudaram de acordo com as
necessidades do mundo moderno globalizado.

A relação da alma com o corpo
é similar à de uma luz com
o espelho em que se reflete.

?

Vive dentro da sociedade e trabalha para seu
progresso, levando avante uma civilização em
contínuo progresso.

?

Desenvolve sua intelectualidade para atingir a
excelência na sua profissão em espírito de servir
a humanidade.

?

Ora e medita e, além disso, considera seu
trabalho à serviço da humanidade como um ato
de adoração a Deus.

O espírito é um conjunto de
“poderes” que influência o
“coração” e pode gerar
energia no corpo humano.

2,2x1015 Kcal

Sabemos da existência do espírito
pelos seus atributos e
deduzimos sua existência através
da observância dos seus
efeitos produzidos.

Zoroasterianismo: Zoroaster(~900 A.C)
Budismo:

Buda

(~560 A.C)

Cristianismo:

Cristo

Islã:

Maomé

Fé Bahá'í:

Bahá'u'lláh (1863)

(33)

O espírito não é energia.
Conforme A. Einstein a
energia e matéria são a
mesma coisa.

(622)

Introdução
Existe uma percepção equivocada de que o real é o que o homem pode perceber devido a sua percepção física como olfato, tato, audição, visão e paladar.
Na verdade, uma parte da realidade humana não é acessível à observação. Existem forças e entidades que não podemos observar diretamente, mas que
objetivamente existem, como por exemplo, a força de gravidade. Não podemos observá-la, mas fenômenos nos permitem deduzir a existência desta força
invisível.
A espiritualidade é uma força que não é material e sua natureza é desconhecida pela mente do homem. Ela compreende toda a existência seja no reino
mineral, vegetal, animal ou humano. Este trabalho trata apenas da espiritualidade humana.
A espiritualidade e seu desenvolvimento é um aspecto fundamental da vida humana, pois, o bem estar da humanidade depende do progresso espiritual do
ser humano.
A palavra espiritualidade tem uma conotação subjetiva, portanto, as pessoas têm compreensões do conceito de espiritualidade divergentes e até às vezes
contraditórias. Neste trabalho buscamos compreender com argumentos racionais e científicos o conceito de espiritualidade.
A fonte do material para reflexão são as escrituras Bahá'is, onde buscamos a compreensão sobre o conceito de espiritualidade. Como todas as escrituras
sagradas descrevem os conceitos como metáforas, o seu entendimento é subjetivo. A função da metáfora é de comprimir as explicações, expandir os
sentidos, educar e forçar pensamentos independentes, proteger contra dogmatismo religioso e transcender do mundo físico. Portanto, este trabalho não
coloca um entendimento total e final sobre o assunto sob o ponto de vista Bahá'í, limitando-se a compreensão dos autores.

Objetivo
O objetivo é formular uma definição operacional do conceito de espiritualidade.

Metodologia
Meditar nos escritos sagrados Bahaí’ís afim de entender o conceito da espiritualidade. Os seres humanos são limitados em compreender a profundidade
das palavras que os Manifestantes de Deus revelam a humanidade, conseqüentemente este trabalho não coloca um entendimento total e final sobre o
assunto, limitando-se na compreensão dos autores.

Conclusões
, A natureza do espírito é desconhecida, e sua origem é de Deus.
, O espírito está em outra dimensão da existência. O mundo do além é tão diferente deste mundo como este o é do mundo da criança, ainda no
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, O espírito não é matéria, portanto, o espírito não é energia. Conforme Einstein, energia e matéria são a mesma coisa (E=mc ).
, Sabemos da existência do espírito pelos seus atributos e deduzimos sua existência através da observância dos seus efeitos produzidos.

www.rcgg.ufrgs.br/esp.htm

