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A Ciência da Fé

ESTUDOS CIENTIFICOS PUBLICADOS FIRMAM:

A ciência se curvou aos fatos:

dezenas de estudos mostram

que fiéis são mais felizes, vivem

mais e são mais agradáveis. Mas

também não há mais dúvidas de

que é possível reproduzir esses

efeitos em ateus e pessoas sem

religião. Acredite.



"Como você professa sua fé?", pergunta o médico

Paulo de Tarso Lima a seus pacientes na primeira

consulta. Conversar sobre isso virou rotina no setor

de oncologia em um dos mais conceituados hospitais

do Brasil, o Albert Einstein, em São Paulo, onde Lima

é coordenador do Serviço de Medicina Integrativa.

Se o doente vai à missa, ele anota na receita:

aumentar a frequência aos cultos. Se deseja a visita

de um padre, rabino ou pastor, o hospital manda

chamar. Se quiser meditar, professores de ioga são

convocados. No hospital, a fé é uma arma no

tratamento de doenças graves.



A Santa Casa de Porto Alegre também trabalha nesse

sentido. O hospital está realizando uma pesquisa

inédita, em parceria com a Universidade Duke, nos

Estados Unidos, para mensurar os benefícios

biológicos da fé. O objetivo é descobrir se os

pacientes espiritualizados submetidos à cirurgia de

ponte de safena têm menos inflamações no pós-

operatório - hipótese já levantada por outros estudos.

"Existe um marcador de inflamação que parece

apresentar menores níveis em religiosos", explica o

cardiologista Mauro Pontes, coordenador do Centro

de Pesquisa do Hospital São Francisco, um dos sete

hospitais do complexo Santa Casa da capital gaúcha.



As principais faculdades de medicina americanas dedicam

uma disciplina exclusiva ao assunto. E, na última década,

uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à

saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e

são mais felizes que a média da população. Após o

diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de

estresse e menos inflamações. "O paciente com fé tem mais

recursos internos para lidar com a doença", diz Paulo Lima.

Fé tem uma participação especial no que médicos e

terapeutas chamam de coping: a capacidade humana de

superar adversidades. "Não posso prescrever bem-estar,

mas posso estimular que o paciente vá em busca de

serenidade para encarar um momento difícil", explica o

médico. É por isso que mais profissionais têm defendido

essa relação.



"Atender às necessidades espirituais tem de ser, sim,

tarefa do médico", defende o cirurgião cardíaco

Fernando Lucchese, que está escrevendo o livro A

Revolução Espiritual com o psiquiatra americano

Harold Koenig, autoridade no assunto.

Há um século, o canadense William Osler, ícone da

medicina moderna, já defendia isso. Em 1910, ele

escreveu um artigo cheio de floreios elogiosos às

crenças das pessoas: "a fé despeja uma inesgotável

torrente de energia".



A fé também tem uma relação íntima com a

felicidade. Um estudo feito na Europa mostrou que

pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do

que aquelas que não se consideram como tal. Parte

disso se explica na natureza de ateus e céticos em

geral. Quem não acredita em nada pode ter mais

propensão ao pessimismo porque faz uma leitura

objetiva da vida, sem crer em algo divino que mude

as coisas. Por outro lado, a certeza da existência de

uma recompensa divina muda a vida das pessoas. E

não é questão somente de otimismo. Tem algo

pragmático aí.



A genética também ajuda a explicar a origem da fé. O

geneticista americano Dean Hamer causou rebuliço no

meio científico em 2004 ao anunciar a descoberta dos

genes da fé - ou, como ele preferiu chamar, o gene de

Deus. Batizado de VMAT2, trata-se de um conjunto de

genes que ativam substâncias químicas que dão

significado às nossas experiências. Eles atuam no

cérebro regulando a ação dos neurotransmissores

dopamina, ligada ao humor, e serotonina, relacionada

ao prazer. Durante a meditação, por exemplo, esses

neurotransmissores alteram o estado de consciência.

"Somos programados geneticamente para ter

experiências místicas. Elas levam as pessoas para algo

novo, ouvem Deus falar com elas", explica Hamer.



O pesquisador aplicou um questionário para medir

o grau de espiritualidade em um grupo de 1.001

voluntários. Desenvolvido pelo psiquiatra Robert

Cloninger, da Universidade de Washington, o

levantamento trazia perguntas ligadas a crenças e

rituais. Hamer avaliou os genes dos voluntários e

percebeu que as diferenças nas respostas estavam

relacionadas com as variações no gene de Deus.

Essas variações explicariam por que algumas

pessoas são mais espiritualizadas que outras.



Que fique claro, fé e religião são coisas diferentes. A

religião é uma maneira institucionalizada para se

praticar a fé, por meio de regras específicas e

dogmas. Já a fé é algo pessoal, ligado à

espiritualidade, à busca para compreender as

respostas a grandes questões sobre a vida, o

Universo e tudo mais. Isso pode ou não levar a

rituais religiosos. Você pode buscar essas respostas

pulando sete ondinhas, acendendo velas,

consultando o horóscopo da Susan Miller, pregando

faixas de Santo Expedito ou investigando quilos de

livros de física quântica. Cada um tem seu jeito

próprio.



Fé, Esperança 

e Caridade

Oldina Eustórgio da silva

E.S.E. Cap. XIX. Poder da fé; A fé religiosa, condição da fé inabalável;
A fé, mãe da esperança e da caridade; A fé divina e a fé humana.





Que relação há entre fé, esperança e caridade? 

Qual dos termos tem mais importância? 

Por que é aconselhável estudá-los 

conjuntamente?

Com essas perguntas, damos início ao estudo 

deste importante tema.  

Introdução





Conceito

Fé – É atitude própria, convicção ou crença que

relaciona o homem ao Deus Supremo na

expectativa da salvação da alma.

Esperança – É, genericamente falando, toda a

tendência para com o bem futuro e possível, mas

incerto.

Caridade – É a virtude que, com a justiça, regula o

procedimento moral dos homens para com os

outros seres e, especialmente para com os outros

homens.





Sobre as Virtudes

Há duas espécies de virtudes: adquiridas e infusas.

Entre as virtudes adquiridas: prudência, justiça,

fortaleza, temperança, paciência, tolerância,

brandura, etc.

Entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e

a caridade, cognominadas de teologais, porque não

são o produto de uma prática, mas um dom infuso

de Deus nos seus filhos.





Fé: Cega ou Raciocinada, 

Divina ou Humana

A Fé é um sentimento inato no indivíduo.
A direção desse sentimento pode ser cego ou raciocinado.
A Fé cega pode gerar o fanatismo. Não examinando nada.
A Fé raciocinada apóia-se sobre os fatos e a lógica
A Fé divina é o sentimento em estado latente, inato.
A Fé humana é o desenvolvimento das faculdades
humanas, pela vontade ativa.





Fé: Tópicos sobre a Fé

"A fé que transporta montanhas”- nossos erros e 
defeitos.
"A tua fé te curou”- Kardec faz menção sobre o fluido 
vital (magnetismo). Provoca curas se bem manipulados.

"O poder da fé“
"A fé religiosa“

"A fé e a caridade“
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo encontraremos 
explicações detalhadas sobre esses tópicos. 





Fé: Fé é Incerteza

Dificuldade: esperar o que nos parece incerto.

Importante perseverar, não desistir.

A fé - nosso grande sustentáculo. Não fraquejar.

Que seria de nossa incerteza, de nossas

tribulações, sem esse ponto de apoio para

sermos reconfortados?





Esperança

Na Filosofia Moderna, há correntes de

pensamento que pugnam pelo nada além desta

miserável vida.

Esse sistema mata toda a Esperança.

Como esperar algo, se nada há para se esperar?

É por isso que Paul Sartre falava da náusea e do

desespero, antíteses da esperança.





Esperança: Paulo e a Esperança

Nas Epístolas de Paulo encontramos diversas frases sobre

a esperança.

“ Tudo que foi escrito para nosso ensino foi em razão, para

que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos

esperança". (Romanos, 15, 4)

"E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa."

(Hebreus, 6, 15)

"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade,

estas três, mas a maior destas é a caridade." (I Coríntios, 13,

13)





Esperança: Desespero e Presunção

Santo Tomás de Aquino classifica o desespero e a

presunção como “pecado”, e por isso, o oposto da

esperança.

O desespero é a pouca confiança em Deus, o amor

próprio, o orgulho pessoal.

A presunção é achar-se alguém digno de uma

posição religiosa vantajosa, sem de fato o ser.

Tanto um quanto o outro é contrário ou opõem-se à

esperança.





Caridade: Noção de Caridade 

A noção de caridade está posta na parábola do

bom samaritano. (Lucas cap. 10, 25 a 37)

Havia um homem caído.

O sacerdote e o levita passaram de largo.

O samaritano, considerado herege, ajudou-o.

A caridade está simbolizada na ação do

samaritano que, embora menos esclarecido que

os outros, quanto à lei de Deus, concretiza o

auxílio.





Caridade: Tópicos 

sobre a Caridade 

Evangelho segundo o Espiritismo

"Fora da caridade não há salvação”.

"Necessidade de caridade segundo Paulo”.

"Caridade moral e caridade material”.

"Caridade para com os criminosos”.

"O óbolo da viúva".

Os espíritos superiores: pugnam pela verdade das

coisas: goste ou não.





Caridade: Teórica versus Prática

Conferencista preparando a sua palestra. 

No meio dessa preparação, a velha criada deixou 

cair uma mosca no café, um condutor de caminhão 

batera no muro da residência, algumas crianças 

entraram no terreno e pisaram os cravos.

Reagiu com grande exasperação.

Mais tarde, reconheceu quão fácil é ensinar com as 

palavras e quão difícil é instruir com os exemplos e, 

envergonhado, passou a refletir... 





Fé: Mãe da Esperança 

e da Caridade

A fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do
sentimento e da razão.

A fé constroi a base do edifício em fundações sólidas.
Assentimento do intelecto que crê.

A nossa fé tem de ser mais forte do que os sofismas e as
zombarias dos incrédulos.

Para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, irresistível,
confiante, não se deve entorpecer.





Conclusão

O relacionamento entre fé, esperança e caridade

abre a nossa mente para as profundas reflexões

sobre a vida religiosa.

Essas três virtudes descortinam horizontes

vastíssimos.

É aconselhável, contudo, que sejamos humildes e

simples de coração a fim de absorver todo o seu

conteúdo doutrinal.





A fé é movida pelo livre arbitrio, tem o

suporte do sentimento e da razão.

Pelo espírito de Emmanuel: “A fé é guardar

no coração a certeza iluminada de Deus,

com todos os valores da razão tocados pelo

perfume do sentimento”.

A fé tem de ser mais forte do que as

zombarias dos incrédulos, porque se não

afrontar o ridículo dos homens não é a

verdadeira fé.



A fé sincera é arrebatadora e contagiosa.
Na oração de São Jorge: 

“ Que a fé ilumine meu caminho para Deus.
Que a esperança me ajude a superar todo o
desânimo e abatimento em minha vida.
Que a caridade me faça vencer ódios e
rancores; inunde meu coração de amor a Deus e
aos meus irmãos”.



GRATIDÃO É A PRÁTICA DA FÉ: - ESSÊNCIA INABALÁVEL DO SER 

HUMANO.

ESPERANÇA:  – FORMA MAIS ACESSÍVEL DE ATITUDES E 

COMPORTAMENTOS HUMANOS.

CARIDADE: - ÚNICA FORMA DE ENTENDER O AMOR CRISTÃO PARA

COM OS ENCARNADOS E DESENCARNADOS.

A GRATA ESSÊNCIA DA FÉ, PORTANTO, NOS TRANSFORMA EM 

SERES HUMANOS MELHORES NA REGENERAÇÃO DO PLANETA.

GRATIDÃO:

A VIDA;  ÀS PESSOAS; À NATUREZA; AO SOL; AO PLANETA; AOS 

ESPÍRITOS; 

GRATIDÃO A DEUS PELA NOSSA EXISTÊNCIA.
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