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Debate em 12/02/2010 



Objetivo 

 Aprimorar o entendimento sobre a questão do tempo 
visando melhorar a compreensão sobre os fenômenos 
espirituais e o processo evolutivo. 

PONTOS A ABORDAR: 

 Percepção do tempo; 

 Necessidade do tempo; 

 Passado, presente e futuro; 

 O tempo pela ciência; 

 O tempo pelo Espiritismo. 

 



O seriado de tv: O túnel do tempo 



Filmes 



Ficção científica 

 Viagens no tempo sempre foram um bom 

assunto para os filmes de ficção científica. 



242. Como é que os Espíritos têm 

conhecimento do passado? E esse 

conhecimento lhes é ilimitado? 

“O passado, quando com ele nos 

ocupamos, é presente. ...” 



243. E o futuro, os Espíritos o 

conhecem? 

“Ainda isto depende da elevação 
que tenham conquistado... Quando 
o vêem, parece-lhes presente. À 
medida que se aproxima de Deus, 
tanto mais claramente o Espírito 
descortina o futuro...” 



Tempo presente? 

1 ano 

passado              presente               futuro 

1 mês 1 dia 

1 hora 1 minuto 1 segundo 

1 décimo de segundo 1 centésimo de segundo 1 milésimo de segundo 



Tempo presente? 

Talvez o presente seja apenas a linha 
divisória entre o passado e o futuro. 

Contudo, se o passado já não existe mais e 
o futuro ainda está por vir, o que é o 

tempo? 

Agostinho de Hipona 
Confissões 

passado             presente              futuro 



Viajar para o futuro é fácil 

 Viajando próximo da velocidade da luz, o 

tempo fluirá mais devagar e, ao retornar à 

velocidade normal, estará no futuro. 

 

 Permanecendo próximo à um campo 

gravitacional muito intenso, o tempo fluirá 

mais devagar. Quando voltar à situação 

normal, estará no futuro.  



Será possível 

voltar ao passado? 



Como construir uma máquina do 

tempo 

Desafio não é fácil, mas também não é 

impossível. 

Scientific American - outubro de 2002  

 



Poucos cientistas são imprudente o 

suficiente para trabalhar em um tema tão 

politicamente incorreto nos círculos da 

física. Nós disfarçamos o fato usando 

termos técnicos que são um código para as 

viagens no tempo. 

 

Stephen Hawking 

O Universo Numa Casca de Noz 

 



Do passado fixo ao presente 
tangível e ao futuro indeterminado, 

é como se o tempo fluísse 
inexoravelmente. Mas essa é apenas 

uma ilusão. 

 

Paul Davies 

Scientific American Brasil 

Outubro, 2002 



Para sermos perfeitamente honestos, 
precisamos admitir que tanto 
cientistas como filósofos não sabem 
ao certo o que é o tempo, ou por que 
ele existe. O máximo que eles podem 
dizer é que o tempo é uma dimensão 
extra semelhante (porém não 
idêntica) à do espaço. 

Scientific American Brasil 

Outubro, 2002 



Do passado fixo ao presente tangível e 
ao futuro indeterminado, é como se o 

tempo fluísse inexoravelmente.  

Mas essa é apenas uma ilusão. 

 

Paul Davies 

Scientific American Brasil 

Outubro, 2002 



 

A Gênese – Cap. XVI 

Teoria da Presciência 

 

O homem e a montanha 



No domínio da vida espiritual, veremos o 

mesmo fenômeno produzir-se em maior 

escala.  

 

Os Espíritos desmaterializados são como o 

homem da montanha; o espaço e a duração 

não existem para eles. 

 

A extensão e a penetração da vista são 

proporcionadas à depuração deles e à 

elevação que alcançaram na hierarquia 

espiritual. 



Em conformidade com o grau de sua 

perfeição, pode um Espírito abarcar um 

período de alguns anos, de alguns séculos, 

mesmo de muitos milhares de anos. 

 

Ele vê simultaneamente o começo e o fim 

do período. 



Para o Criador, o tempo não 

existe: o princípio e o fim dos 

mundos lhe são o presente.  



Pode também semelhante missão ser confiada a 

certos homens, desta maneira:  

◦Durante o sono ou no desdobramento a alma  

adquire as faculdades do Espírito livre.  

◦Poderá abarcar um período mais ou menos 

extenso, e verá os sucessos desse período.  

Pode então revelá-los no mesmo instante; 

Conservar lembrança deles ao despertar; 

Se os sucessos hajam de permanecer 

secretos, ele os esquecerá, ou guardará uma 

vaga intuição do que lhe foi revelado. 



A teoria da presciência talvez não 

resolva de modo absoluto todos os 

casos que se possam apresentar de 

revelação do futuro, mas não se pode 

deixar de convir em que lhe 

estabelece o princípio fundamental. 



Fim 


