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Introdução
O Deísmo é uma filosofia de vida, que
acredita em Deus, como sendo o criador
do Universo e tudo que há nele, mas sem o
intermédio da religião.
No Deísmo a “razão” é o único caminho
pelo qual o ser humano poderá conquistar
conhecimentos e melhorar as ciências,
sempre em conformidade com as leis
naturais criadas por Deus. Diante essa
grandiosa obra de Deus, que é a Natureza,
decidi agradecer, assim nasceu a OFP
“Oração da Felicidade Plena”.
Sobre este livro: “DEÍSMO – Evolução
Humana”, venho ressaltar que acredito
que o Homem ganhou de Deus, a liberdade
e o dom da sabedoria para evoluir.
Aqui, vou retratar um pouco sobre tudo e
não espero ensinar nada a ninguém, pois o
meu objetivo principal é despertar a
curiosidade das pessoas em aprender por
si mesmas. Por isso, é um livro para pensar
e não para ensinar, porque: “pensar é o
início da evolução.”

Os temas abordados servem apenas como
sugestão entre tantos pontos que devem
ser estudados e repensados. Essa é a
essência da filosofia deísta: buscar o
conhecimento através da razão.
Durante a infância, a criança acredita em
fantasias, no mundo ficcional, pois isso é
um mundo belo que foi criado para ela
conhecer e brincar. Com o passar do
tempo, o Homem cresce e amadurece. Não
podemos forçar um adulto a voltar no
tempo e querer que ele pense como
aquela criança de antes. Isso ficará apenas
como uma linda recordação do passado.
Na história da humanidade, há milhares de
anos atrás, os homens viviam nas
cavernas para se protegerem do tempo e
do ataque dos animais maiores. Essa
estratégia demonstrava a inteligência do
Homem. Mas hoje, você não pode forçar as
pessoas a morarem numa caverna, porque
o Homem evoluiu.
A inteligência dos Homens das cavernas
foram eficientes e convenientes para
aquela época, respeitando a cultura deles.

Graças à evolução do Homem é natural
que hoje todos prefiram morar numa casa
ou num apartamento que oferece maior
proteção, além de ser bem mais
confortável.
Muitas coisas que foram excelentes no
passado, hoje em função da evolução do
Homem não servem mais para o nosso
presente, quanto mais para o futuro.
A filosofia praticada há séculos atrás,
serviu para a cultura antiga daquela
época, mas isso não quer dizer de
devemos forçar alguém a pensar como um
filósofo medieval. Mesmo eu sendo um
deísta, eu não penso como os filósofos
deístas da época do Iluminismo.
A única parte aproveitável das antigas
orientações filosóficas do Deísmo, é que o
Homem deve se manter livre e buscar
constantemente
a
sabedoria
e
o
conhecimento através da razão, com
honestidade, respeitando a ética, a moral e
sem perder a “Fé” em Deus.
Hoje, os tempos são outros. Na época do
Iluminismo, os filósofos deístas queriam

libertar o povo da escravidão, mas hoje, já
somos livres para seguir o caminho que
optamos. Não existe mais essa luta.
A nossa luta agora, é outra. Temos que
lutar contra as injustiças sociais, contra a
corrupção política, etc. Temos que viver a
nossa realidade e não podemos fugir disso.
Não dá para ser omisso e querer viver
numa fantasia que pertenceu ao passado.
É preciso mudar e se desligar dos
costumes arcaicos de milhares de anos
atrás e assumir uma atitude inovadora que
convém com a nossa realidade de hoje.
As consequências desse mundo atual não
são as melhores, muitas coisas ainda estão
erradas e parte dessa culpa envolve a falta
de sentimentos como parte da evolução.
“Eu não sou o dono da verdade, sou
apenas um ser tentando evoluir nesse
mundo que devemos cuidar, porque foi
assim, uma obra maravilhosa que Deus
criou e nos entregou.”
Agora, te desejo uma ótima leitura!
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