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1.1     QUEM SOU EU ... 

Sou o professor e jornalista brasileiro RICARDDO DE BARROS GUERREIRO, um ser vivente à 

procura de respostas para as situações da vida, físicas e espirituais, sempre colocando a 

lógica  e a fé raciocinada como parâmetros de discussão. Sou Cristão e tenho o kardecismo ,                       

o iluminismo e o  positivismo como instrumentos de pensamento. 

Faço palestras para que  em parceria com os presentes , em debates, encontremos juntos 

respostas plausíveis para as dúvidas e realidades espirituais. 

Antes de mais nada afirmo e reconheço que nada sei e que não tenho certeza de nada, nem 

se estou vivo ou consciente, porém minha fé determina que algo seja feito da minha parte, 

e é o que tentarei fazer por aqui  nestas minhas palestras. 

Se gostarem  “ VEM COMIGO “  

 1.2       O   QUE   É     O   :            C.E.D.E.R.    ... 

É uma ideia inovadora...  Um  CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES DA ESPIRITUALIDADE 

RACIOCINADA,  local onde discutiremos  diversos assuntos da espiritualidade repletos de 

lógica nas argumentações, sem o uso da emoção e da fé pela fé somente.    

Esse local pode ser encontrado no  PORTAL  :       LUGARES PESSOAS E  IDEIAS -    

www.lugarespessoaseideias.com     

São ideias objetivas usando a ciência , o raciocínio coerente e a analogia como 

instrumentos de entendimento e principalmente a história da humanidade como base de 

argumentação e estudo.  

VEM COMIGO  !!!  fazermos juntos essa ideia se tornar realidade... 

1.3      O   QUE  QUERO  AQUI  NESTE  MOMENTO ... 

Quero antes de mais nada ajudar as pessoas em alguma coisa, seja lá o que for,  apresentar  

e debater  ideias claras usando a ciência , o meu raciocínio coerente, minhas experiencias 

nesta vida  e a analogia como instrumentos , tendo  a história e o futuro da humanidade 

como metas a serem analisadas e estudadas, visando entender a  existência do ser humano 

e de tudo o mais neste planeta que habitamos . 

Minha intenção é despertar nos participantes destas palestras,  a sensação de que existe 

algum objetivo maior que nso faz viver  neste planeta por algum tempo. 

 

 

http://www.lugarespessoaseideias.com/


1.4   O QUE PODEREMOS FAZER JUNTOS A PARTIR DE AGORA ... 

Vamos conversar, treinar, debater, e tentar chegar a algumas conclusões , procurando 

daqui para a frente nortear nossas atitudes e ações buscando a evolução como ser humano, 

sempre tendo como meta chegar  mais perto  da felicidade em existir como criaturas sob o 

comando de, ou aquilo que chamamos de DEUS. 

p.s.    DEUS, ou UNIVERSO, ou PLANO SUPERIOR, ou CRIADOR, ou PAI, dentre muitos outros 

nomes... 

 

1.5.      SUGESTÕES   DE   ORAÇÕES... 

São orações montadas como base no que nos oferecem todas as  religiões, e que podem 

serem feitas entre diversos  “ Pai Nossos “ e “ Ave Marias “. 

 

1.5.1   ORAÇÃO COMPLETA , para ser feita quando o coração pedir... 

“ Meu DEUS , meu pai, inteligência suprema, criador e causa maior de todas as coisas, em 

nome de JESUS eu vos agradeço por tudo e pela vida senhor, peço-vos saúde, força, alegria 

e coragem, a proteção dos bons espíritos e  intuição para ouvi-los, perdão pelos meus 

pecados como perdoo de coração todos os que me magoaram, tira de mim o orgulho, o 

egoísmo, a preguiça , a depressão, a vaidade e o mau humor e me leve ao caminho do 

merecimento.   Humildemente eu vos peço senhor......        que eu ganhe meu sustento e 

tenha sorte, sabedoria nas minhas decisões profissionais, pessoais, financeiras  e 

emocionais, que eu tenha força e luz nessa vida terrena e que eu consiga cumprir as metas 

pré estabelecidas por mim antes do meu nascimento.   Amo e sou amado, sou feliz, 

saudável, calmo e caridoso sincero, forte e confiante e que assim seja porque assim já é e 

para sempre será, em nome de Jesus, amém Criador. 

     

     1.5.3      ORAÇÃO ANTES DE DORMIR , para ser feita assim que o corpo e a mente 

relaxarem ... 

Obrigado meu DEUS por mais um dia de vida, aprendizado e resgate, agora permita que eu 

durma e visite meus amigos espirituais, seres de luz, bons e perfeitos, que juntos com meu 

anjo de guarda e do meu mentor me darão calma, coragem , consolo, conselhos, além de  

fé , alegria , esperança e confiança no que há de vir, pois que assim seja porque assim já é, 

em nome de JESUS, amém Criador. 

 

 



     1.5.4    ORAÇÃO  AO   ACORDAR...  para ser feita antes de se levantar, assim que a 

consciência se tornar clara... 

Bom dia meu anjo da guarda e meu amigo, por favor  me proteja, me inspire e me dê forças 

também no dia de hoje, que assim seja porque assim será, em nome de JESUS, amém 

Criador. 

 

1.6       APROXIMANDO A CIÊNCIA DA FÉ... 

 

Quero iniciar falando  sobre a espiritualidade, baseada na fé raciocinada, usando a analogia, 

e a historia da humanidade, mas sempre buscando unir e aproximar a ciência da fé.         

Como disse anteriormente não tenho certeza de nada do que estou apresentando, se estou 

certo ou errado, a única coisa que afirmo é que existe um poder maior que criou tudo e 

uma razão para  isso, só que nós não temos ainda , vivendo esta época e nesse planeta o 

merecimento e o conhecimento global e definitivo das coisas em geral . 

A nós apenas cabe usar a ciência para atendermos nossos anseios e dúvidas,  tendo a fé 

como nossa estrela guia, sempre raciocinando e usando a analogia no lugar de parábolas, 

comparando as coisas como elas são e como elas foram no passado, para nos prepararmos 

para o futuro , seja ele qual for. 

Eu creio em todas as religiões, pois elas são muito importantes e necessárias, sendo  

instrumentos para  evolução da humanidade e  usadas de acordo com o conhecimento 

momentâneo  de cada ser vivente, humano ou não , desta pequena pedra no imenso 

universo do Criador, seja lá qual for o seu nome. 

 

1.7  -   AS  TRES  LEIS  BÁSICAS  FUNDAMENTAIS EXISTENTES  EM  TODAS  AS  RELIGIÕES ... 

 

1.7.1    “   AMAR A  DEUS SOBRE TODAS AS COISAS   E ...                                                                     

AMAR A TUDO EM VOLTA DE NÓS, AS COISAS VIVAS E INERTES , COMO SE FOSSE A NÓS 

MESMOS  “ 

 

1.7.2    “  NUNCA FAÇA PARA NINGUEM O QUE NÃO GOSTARIA QUE LHE FIZESSEM MAS  

...     FAÇA AOS OUTROS O QUE GOSTARIA QUE LHE FIZESSEM, TOME A INICIATIVA DE FAZER 

ALGO QUE FACILITE AJUDE E  ALEGRE A VIDA DE OUTRAS PESSOAS, AMIGOS, PROXIMOS, 

AMADOS OU NÃO, SENDO ATÉ COISAS VIVAS OU INERTES EM TORNO DE VOCE OU EM 

QUALQUER OUTRO LUGAR DO PLANETA EM QUE VIVEMOS ATUALMENTE “ 

 



1.7.3   “  FORA DO PERDÃO E DA CARIDADE NÃO HÁ EVOLUÇÃO PARA O SER HUMANO “  

 

Devemos praticar  essas três leis básicas de e constantes em todas as religiões sempre que 

pudermos em nosso dia a dia,  pois só assim conseguiremos evoluir e cumprir as com as 

nossas metas desta vida, proposta por nós e aceita pela espiritualidade antes de 

encarnarmos aqui neste lugar em que o Criador nos colocou.     

 

1.8        OS QUATRO MOTIVOS DE ENCARNAÇÃO NESTE PLANETA...            

 

Se analisarmos a história da humanidade e nossas vidas, encontraremos quatro motivos 

básicos para encarnarmos e vivermos neste planeta... 

 

1.8.1     ENCARNAR PARA NOS TRATARMOS...  ( como se fosse um hospital )...    

Nascemos em algum lugar deste planeta que contenha a situação adequada para sermos 

tratados e curados de nossas doenças e dificuldades psicológicas , sendo que poderemos 

comparar com uma internação em algum hospital para cuidarmos de doenças físicas.  

Nossa vida será repleta de situações em que enfrentaremos adversidades variadas e com  

características  que serão oriundas de nossos tempos antigos, de outras encarnações.  

Exemplo : egoísmo demais do espírito... encarnamos tendo a obrigação e o dever de dividir 

tudo o que tivermos  ou ganhamos na vida, cuidando de outros seres vivos, como uma mãe 

de muitos filhos por exemplo. 

 

1.8.2     ESTUDAR...     ( como se fosse uma escola de vários níveis  )  ... 

 

Nascemos com o destino programado para  estudarmos a ciência do homem e fazê-lo 

progredir e melhorar sua qualidade de vida, aplicando essas descobertas no dia a dia e 

introduzindo na história humana o que for reconhecido como verdadeiro.   

Também serve para  a busca de respostas da espiritualidade, muito usada por religiões para 

ajudar aqueles que  precisam entender suas buscas  e ser feliz nessa existência, assim como 

Eu ou vocês que me acompanham, para sermos felizes nesta existência. 

Exemplo  :    Um aluno que se formou doutor e professor diplomado que faz pesquisas e 

divulga suas descobertas na área em que estudou. 

 

 



1.8.3     PAGAR...    (   como se fosse uma cadeia ou prisão  ).... 

 

Vida repleta de sofrimentos, tipo nascer com alguma deficiência física ou mental, tendo de 

depender de alguém para tudo, ou ainda nascer  e ter de conviver com preconceitos 

psicológicos, de cor, sexo, religião ou dificuldades financeiras graves.   

Exemplo   :  um morador de rua, Um ser humano com Alzheimer, Dow, paraplégico, ou 

negro, índio, alguém LGBT ou alguém que não tenha tido a chance de se alfabetizar. 

Um exemplo de um ser humano famoso que mesmo com todas essas dificuldades se 

superou e cumpriu sua meta em sua encarnação recente : “ STEPHEM HALKINS “  

 

 

 

1.8.4   MISSÃO...    

 

Encarnar com um destino já preparado pelo mundo espiritual voltado à  conseguir feitos de 

grande importância , seja local ou mundial, pequeno ou grande, tendo a vida toda para tal. 

 

Exemplos  :   lideres mundiais, políticos bons ou maus, esportivos, artísticos religiosos ou 

culturais,  Tipo  Gandi , Chico Xavier, Allan Kardek, Einstein,   Presidente Roosevelt, Ditador 

Hitler,  Conjunto  Beatles,  Pelé, Renoir, Cristóvão Colombo, Cleópatra  ou mesmo   a             

d. Maria , uma dona de casa da periferia ou não, mas  que criou com um simpático prato de 

arroz e feijão com o qual  consegue alimentar e educar muitas pessoas que só precisam 

disso para terem uma base para sua evolução.   

 

Podemos encarnar com uma destas situações em grande destaque ou com um pouco de 

cada uma delas , o que é mais comum, por todo o período de vida neste planeta.                

Isso já sai pré definido pelos espíritos já evoluídos e responsáveis por esse acordo com 

quem encarna. 

Exemplo :    cada um de nós....  

Paremos um instante e nos auto analisemos...nosso passado , nosso presente e o que 

faremos em nosso futuro. 

 

 



1.10     -     CIÊNCIA  E   FÉ   JUNTAS ? ... 

 

Podemos afirmar , sem sombra de  dúvidas que desde o inicio dos tempos  a ciência corre 

atras da fé o tempo todo, tentando provar a existência de DEUS.   Tenho certeza de que um 

dia ela conseguirá, pois se analisarmos com calma a vida do ser humano , veremos que está 

MELHORANDO muito nos dias atuais. 

Como assim ?? dirão alguns...     

Pensem...     Na história da humanidade, da qual temos documentação comprovada,tudo 

mostra que nossa vida era muito pior.  Não havia conforto material, liberdade religiosa, não 

haviam carros, casas com tecnologia, bons hospitais e muitas outras coisas boas que temos 

hoje em dia. 

Analisem rápidos exemplos... 

Inclusive a mulher e o negro eram há pouco mais de 200 anos, com raras exceções,  

tratados como seres inferiores, quase animais e objetos, sendo usados por outros seres 

humanos como instrumentos escravos ou simples itens descaráveis do seu dia a dia, como 

móveis e objetos.  

Se matava alguém por quase nada e isso era até considerado até como defesa de uma 

honra duvidosa. 

Guerras eram em grande quantidade em todo o mundo e em qualquer situação, pequena 

ou grande a força com o objetivo da morte era o instrumento de submissão mais usado.  

Isso foi muito útil nessa época,  pois é morrendo que se nasce, como disse  o filósofo          

Allan Kardek. 

  

Hoje em dia já não temos isso em grande quantidade, sendo que a ciência , e aí também 

chamamos de ciência pessoas que se tornaram advogados, juízes, médicos, jornalistas,  

professores, bons políticos, artistas influentes, sendo usados como divulgadores e exemplos 

há serem seguidos de boas pessoas e boas ações. 

É a ciência usada como instrumento para evolução moral do ser humano em busca de 

chegar a DEUS, seja lá o que ele for. Ou não  !! 

Alias DEUS , que já foi chamado no passado de diversos  outros nomes, como :  ZEUS, 

JEOVÁ, BUDA, dentre outros, hoje em dia também é chamado de   “ PLANO SUPERIOR “ ou  

“ UNIVERSO “, ou “ ESPIRITUALIDADE “ ou “ PAI “ , dependendo da religião ou evolução de 

quem o procura. 

Mas o nome não é mais importante, o que vale é o que ele representa para cada um de 

nós. 



 

1.1.1   -      CEDER   ... 

 

Fecharemos essa primeira palestra falando do nome que a motivou.  C.E.D.E.R,  eu a chamo 

de CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES DA ESPIRITUALIDADE RACIOCINADA, acredito  que esta 

é uma palavra e um titulo multivalente, podendo ser considerada uma palavra de amplos 

contextos. Vejamos : 

Já pensaram em que CEDER é também o ato de abrir mão de alguma coisa ? 

CEDER é também um ato de coragem, pois CEDER algo para alguém requer renuncia de 

alguma coisa, para ajudar alguém.   Quem cede doa, não se espera retorno, mostra que 

perder também é dividir e faz parte da vida além de  não ser o mais importante.          

CEDER é lutar contra o egoísmo, a soberba, o orgulho.  É praticar o ato de doar, pois é mais 

importante ser feliz do que ter razão.   CEDER é ter humildade e fazer alguém feliz, 

deixando para este alguém o que ele busca, pois CEDER é para os fortes , e altruístas, e os  

que tem a fé como  combustível de vida diária. 

Tente CEDER algo para alguém neste momento, faça esse exercício agora,  qualquer coisa, 

um abraço, um elogio,uma palavra  um bem material, saia da sua casca de proteção 

individual e se abra, ceda seu carinho, seu amor, suas experiencias.  

CEDER  é um ato de amar portanto.  Vamos treinar CEDER algo o tempo todo !! 

 

VEM COMIGO !!!      nessa aventura da vida !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11   -    ALGUNS TÓPICOS QUE VAMOS ANALISAR NAS PROXIMAS PALESTRAS ... 

 

• PLANETA TERRA 

• PORQUE DE PARABOLAS 

• POR QUE A REENCARNAÇÃO É A CHAVE DE TODAS AS DÚVIDAS 

• A HISTORIA DA HUMANIDADE, EXPLICANDO O PORQUE DE TUDO 

 

• A HISTORIA DO BRASIL, COM UMA VISÃO ESPIRITUAL 

• A HISTORIA DO ANTIGO TESTAMENTO 

• A HISTORIA DO NOVO TESTAMENTO 

• A HISTORIA DA BIBLIA 

 

• O EVANGELHO E A BIBLIA SEGUNDO O ESPIRITISMO 

• AS CINCO MAIORES RELIGIÕES 

• ESPIRITISMO ANALISANDO AS RELIGIÕES REENCARNACIONISTAS 

• OS DEUSES GREGOS ERAM ASTRONAUTAS DO TEMPO ? 

 

• A JUSTIÇA DIVINA 

• A CONTA BANCARIA ESPIRITUAL 

• A CIENCIA EXPLICANDO A FÉ 

• O QUE A CIÊNCIA JÁ SABE SOBRE DEUS  

 

• MATERIA ESCURA 

• NOSSOS LARES NO UNIVERSO 

• MUNDOS ESPIRITUAIS E COMO FUNCIONAM AS CIDADES ESPIRITUAIS 

• A ALMA DEPOIS DA MORTE 

 

• A EVOLUÇÃO DOS ESPIRITOS, DESDE A ALMA GRUPAL ATÉ OS ANJOS DE DEUS 

• A CIENCIA NA EVOLUÇÃO HUMANA 

• A VIAGEM DE UMA ALMA,  VIDA DURANTE O SONO 

• OS EXILADOS DA CAPELA, ORIGEM DOS SERES HUMANOS 

 

• MELHORE SUA PERSONALIDADE 

• COMO MUDAR O PRÓPRIO DESTINO 

• COMO  SER FELIZ E PROGREDIR PROSPERANDO NESSA ENCARNAÇÃO 

• FUNÇÕES DOS ANJOS DA GUARDA 

 

• PROFETAS E GOVERNADORES DESTE PLANETA 

• COMO SER FELIZ 

• O PORQUE DAS COISAS ACONTECEREM ? 

• O QUE REALMENTE IMPORTA ? 

 

 

PROJETO CEDER, INICIALIZADO EM 16.02.2022  E FINALIZADO A PRIMEIRA PALESTRA E APOSTILA NESTE MOMENTO,  

19,18  MINUTOS DO DIA 13.11.2022, POR MIM  .  A. RICARDO DE BARROS GUERREIRO. 

 

 



 


