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Até muito pouco tempo atrás, a espiritualidade poderia 

ser percebida através da sensibilidade em conjunto 

com a inteligência. Para interpretar o significado dessa 

expressão, entretanto, à medida que, principalmente nos 

últimos trinta anos, a ciência realiza pesquisas para decifrar 

a espiritualidade, hoje, já temos várias comprovações e 

evidências científicas, por exemplo, sobre o que é Deus e o 

que somos nós, humanos.

Gregg Braden, Doutor em física e cientista norte-americano, 

especializado em desenhar sistemas de computação 

aeroespaciais, provou, através da física quântica, que Deus é 

energia condensada, na qual habita um princípio inteligente, 

que produz intensas e infinitas vibrações de amor e, por 

consequência, como fomos criados à imagem e semelhança 

de Deus, nossos Espíritos não são constituídos apenas de 

matéria, mas também de energia condensada com um 

princípio inteligente e, simultaneamente, nessa pesquisa, foi 

feita a descoberta de que nós estamos conectados através 

de vibrações, ou seja, energia produzida pela mente, que 

tem a capacidade e a propriedade de interferir positiva 

ou negativamente sobre a matéria, por esse motivo é 

preciso ponderar e filtrar o que pensamos, pois, ao pensar, 

produzimos energia que se impacta sobre a matéria e, assim, 

podendo interferir na saúde física, emocional e espiritual.

Outra descoberta anterior, mas ainda muito recente, é de 

que, apesar da expectativa dos cientistas de descobrirem no 

núcleo dos átomos a menor partícula de matéria existente, 

com o uso de potentes microscópios eletrônicos, verificou-se 

que, no núcleo do átomo, não existe nenhum tipo de matéria, 

mas simplesmente energia condensada. Essa energia vibra 

em conexão com todos os seres do Universo, pelo fato do 

átomo estar presente na ligação com as células, porém não 

é matéria, pois, sendo energia condensada, vibra na direção 

da matéria e, a partir de então, podemos dimensionar e ou 

imaginar a Infinita Sabedoria de Deus, que nos criou como 

Espíritos. Criou, também, um corpo físico, para abrigar 

temporariamente a nossa Alma, durante jornadas de 

aprendizado neste e em outros planetas.

Allan Kardec emérito pesquisador da Doutrina dos Espíritos, 

quando escreveu com a ajuda do Espírito da Verdade, o 

Livro dos Espíritos, referiu-se à importância das vibrações na 

produção de energias de amor a serem dirigidas em benefício 

de pessoas com necessidades para curar doenças ou 

estabelecer a paz, harmonia e o equilíbrio físico e espiritual, 

a quem são destinadas.

Jesus de Nazaré, quando curou alguns enfermos, sempre 

afirmou categoricamente que só havia conseguido isso, graças 

ao poder e vontade do amor de Deus, todavia é evidente 

que já conhecia e dominava amplamente os mecanismos da 

vibração e, com uma profundidade muito superior àquela da 

descoberta do Gregg Braden.

Há mais de cinquenta anos, outro pesquisador e cientista 

norte americano, já havia enunciado que a vibração é uma 

conjugação de energia produzida pelos pensamentos + 

sentimentos + emoções, sendo que, por exemplo, durante 

uma prece, essas três fontes de energia devem estar alinhadas, 

para que produzam o efeito desejado de comunicação 

ampla com a Divindade, a fim de que a rogativa nela 

contida seja transmitida na integra, pois, quando ocorrerem 

desalinhamento do pensar + sentir + emocionar, o objetivo 

não é atingido.

As pesquisas do Braden contemplam também a influência da 

energia produzida pelos pensamentos sobre o DNA. Foi, por 

esse motivo, desenvolvida uma pesquisa, dividida em duas 

fases - a primeira baseou-se em leucócitos de amostras de DNA 

de um doador vivo, sendo que as amostras coletadas ficaram 

em uma sala ao lado; então, dois grupos de pesquisadores 

acompanharam simultaneamente as reações e alterações físicas 

e funcionais do DNA, tanto do doador vivo quanto das amostras 

colocadas em uma sala ao lado; foram acompanhadas com 

o foco de microscópios eletrônicos disponíveis para cada um 

dos pesquisadores, sendo que as reações foram exatamente 

idênticas e em tempo real, o que comprova que a vibração é 

uma fonte de energia de comunicação integrada com todos os 

seres desse planeta. Esse tipo de pesquisa durou algum tempo 

e, pouco a pouco, as amostras de DNA do doador vivo foram 

sendo distanciadas cada vez mais, até atingir 80 quilômetros 

de distância, com um resultado surpreendente, qual seja, as 

reações do DNA do doador e das amostras continuaram sendo 

absolutamente iguais.

Em uma segunda fase da pesquisa, foram retiradas de 

uma placenta (cordão umbilical), 28 amostras de DNA e, 28 

pesquisadores, localizados em um salão e usando potentes 

microscópios eletrônicos, foram instruídos a desenvolverem 

pensamentos de amor, bondade, compaixão e de fraternidade 

e, ao fazer isso, acompanhando no microscópio, perceberam 

que as amostras de DNA da placenta se distendiam e 

aumentaram o comprimento, como se estivessem se 

espreguiçando de satisfação e contentamento e, a seguir, 

os pesquisadores foram orientados a pensar em ódio, raiva, 

maldade, vingança e agressividade; as amostras de DNA, ao 

serem focalizadas nos microscópios, diminuíram de tamanho 

e, naturalmente, encurtaram, assim perdendo algumas das 

suas propriedades, mas, quando os pensamentos voltaram 

a ser positivos, as amostras de DNA recobraram as suas 

propriedades e se distenderam novamente.

Estamos diante de achados fantásticos, pois não é sem motivo 

que os médicos da Associação Médica Espírita estudam e 

acompanham o comportamento dos doentes que têm fé 

e crença divina e, por isso, têm aumento das defesas 

imunológicas, fato que conduz à cura clínica de algumas 

doenças graves, antes do tempo. Essas curas já não são mais 

simplesmente uma tese da Doutrina dos Espíritos, mas uma 

realidade comprovada pela ciência.

Temos um extenso cabedal de informações e conceitos 

gravados em livros sobre a Doutrina dos Espíritos, através 

dos quais há condições de estudar para melhor compreender, 

interpretar e praticar os ensinamentos dos Espíritos de Luz, 

os quais nos revelam, com clareza e de forma perfeitamente 

compreensível, que, quanto maior for o conhecimento e 

a vivência de um Espírito, em missões nas quais trabalha 

e promove ajuda aos mais necessitados, maior é a sua 

qualificação, principalmente daqueles que são calcados nos 

princípios da pureza de coração, através da qual se conquista 

a simplicidade, humildade, paz, compaixão, aceitação, 

tolerância, perdão e amor, pré-requisitos essenciais para que 

um cristão trabalhe e produza frutos do bem na Seara do 

Mestre Jesus.

Muitas das Almas encarnadas na Terra ainda estão jungidas 

e presas às paixões, fantasias, ilusões, seduções, ciúme, 

cobiça, inveja e sofrendo as influências funestas da vaidade, 

do orgulho e do egoísmo. Esses indivíduos, por vezes, usam 

Jesus para tentarem se mostrar melhor do que são e se 

promoverem como (pseudo)anjos, pois, derramam pelos 

lábios palavras doces e alinhadas aos conceitos preconizados 

pelo Mestre, mas têm o coração envolto em fel e trevas, em 

razão das atitudes que assumem, por deixarem se comandar 

pelo instinto primitivo e, assim, desejando assumir posições 

de destaque, apenas na aparência. 

Sabemos que o nosso planeta caminha para se tornar um 

Mundo de Regeneração, até o final do terceiro milênio, 

entretanto, felizmente, já vemos hoje nesse orbe, muitas 

Almas alinhadas com a Espiritualidade Superior, através da 

sintonia fina com os ensinamentos deixados como legado 

à humanidade pelo Mestre Nazareno, assim, esses irmãos 

já instalaram em seus corações o Reino dos Céus, ou seja: 

vivenciam com fé, coragem, devoção, abnegação e amor ao 

próximo, dessa forma, trabalham incessantemente para servir 

e ajudar, pois já gravaram em seus corações o Evangelho de 

Jesus e, por essa razão, vivenciam e praticam a caridade com 

vontade, consciência e responsabilidade, cientes do papel 

destinado ao trabalhador da Seara do Mestre Jesus.
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...a vibração é uma 
conjugação de energia 

produzida pelos 
pensamentos + sentimentos 

+ emoções, (...) durante 
uma prece, essas três fontes 

de energia devem estar 
alinhadas...
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