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36.
COSMOGONIAS <I)

1. DEFINiÇÕES
Entre os problemas gerais e co-

muns à religião e à filosofia ocupa des-
tacado lugar a concepção do universo,
que envolve dois aspectos básicos:
o científico e o filosófico. a primeiro
baseado na observação direta, verifica
a dinâmica dos mundos e a harmonia
dos seus movimentos, fala-nos das
suas características físicas e químicas.
a segundo aspecto esclarece-nos o
como dessas formações e o processo
evolucionista.

Entretanto, ocorre que o estudo das
concepções do universo esbarra inevi-
tavelmente nos problemas insolúveis
de todas as filosofias: os das causas
primeiras e das causas finais, isto é,
problemas teológicos.

Quem criou esses mundos? Para
que os criou? De que os criou? Eis
os grandes enigmas da vida - o da
origem e o do destino.

Contudo, o homem os irá des-
vendando à medida que se for apro-
ximando daquele estado superior no
qual poderá repetir "Eu e meu Pai
somos um". Isto, entretanto, não se
obtém sem sacrifícios, pois exige co-
nhecimentos das leis universais que
mostram a insignificância do homem
e a infinita Sabedoria Divina.

Este assunto foi denominado Cos-
mogonia. Trata-se de um vocábulo de
formação grega, com raiz cosmos
(mundo) e gonus (geração). Significa,
portanto, criação ou maneira de surgi-
mento dos mundos.

Em eras remotas, a totalidade dos
conhecimentos humanos estava nas
mãos dos dirigentes religiosos. Só
num período mais avançado da evo-
lução social é que se traçou a sepa-
ração, ficando a ciência de um lado e
a religião do outro. Ambas, entretanto,
cultivaram a filosofia. É por essa razão
que os problemas da Cosmogonia,

da origem e do destino do homem,
ficaram pertencendo em comum às
religiões, onde estavam inicialmente,
e à filosofia. Só depois de um longo
caminho é que a filosofia deixou de se
apoiar em hipóteses, para se basear
nos fatos, em dados cientificamente
estabelecidos.

Servir de ponte, de elemento de
ligação entre a ciência e a religião é,
pois, uma das grandes funções do
Espiritismo. Assim sendo, não podía-
mos deixar de incluir no programa da
Escola de Aprendizes do Evangelho
esse assunto de tão grande impor-
tância, que será abordado segundo
uma fusão harmoniosa entre a ciência
e a religião.

2. A TERRA E O SISTEMA SOLAR
a Sistema Solar está composto

do Sol, que é a estrela que centraliza
o sistema, e dos seguintes planetas,
que giram em torno do mesmo: er-
cúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter,
Saturno, Urano, Netuno e Plutão.
Existem ainda cerca de 1.000 as e-
róides ou planetóides, que segundo
se supõe, são restos de planetas
extintos, e alguns satélites.

Alargando um pouco os horizontes,
concluímos que a nossa família solar
ocupa um lugar insignificante no infinito
dos espaços interplanetários. Através
dos processos científicos modernos
como, por exemplo, a radioastrono-
mia, tem-se chegado a constatações
assombrosas. Verificou-se que nossa
galáxia, a chamada Via Láctea, é tão
extensa que, se pudéssemos viajar
com a velocidade da luz, levaríamos
mais de 120 mil anos para percorrê-Ia
de uma extremidade a outra, e que
existem na mesma mais de 40 bilhões
de estrelas.

Mais estarrecidos, ficaremos ao
tomarmos conhecimento da exis-

tência, dentro do alcance dos nossos
telescópios, de mais de 100 milhões
de galáxias.

Nesse espaço infinito, ao contrá-
rio do que muitos pensam, ao invés
da desordem e do acaso reina uma
unidade de regência, uma ordem tal
que nos dá a compreender o gesto
de Camille Flammarion que, cada vez
que se aproximava do telescópio e
contemplava essa infinidade de mun-
dos, curvava-se em prece ao Criador
de todas as coisas, como se estivesse
sentindo aquela ideia, só mais tarde
enunciada por um filósofo brasileiro,
Farias Britto: "O Universo é Deus
Pensando".

as valores acima indicados in-
duzem-nos fatalmente a um reco-
nhecimento da nossa pequenez,
da nossa insignificância, diante da
imensurável grandeza da criação e,
consequentemente, nos leva a um
profundo sentimento de respeito pelo
divino Autor.

3. CONCEPÇÕES DO UNIVERSO
Estudando as concepções do Uni-

verso, desde as épocas remotas, três
sistemas foram propostos e discutidos:
heliocentrismo, geocentrismo e an-
tropocentrismo.

a heliocentrismo considera o
Sol como o centro do Universo, consi-
derando-se o universo solar.

a geocentrismo é um sistema
que considera a Terra como o centro
do Universo.

E finalmente, o antropocentrismo
que considera o homem como o centro
da Criação.

Não há concepção definitiva sobre
a formação dos astros que existem no
espaço Infinito a não ser a da própria
infinidade.

Apesar de possuir atualmente
aparelhagem potente que devassa os
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Copémico e o sistema heliocêfl1Jico.

espaços a distâncias incomensuráveis,
o desconhecimento perdura sobre as
origens do Universo encarado como
um todo, conquanto se pense que o
universo que conhecemos está em
permanente expansão.

O que se pode, com boas razões,
conceber é que esse universo é
formado por nebulosas, matrizes de
mundos; galáxias, conglomerados
de astros, aos milhões, formando
sistemas planetários, mais ou me-
nos numerosos com seus satélites;
e agrupamentos de astros menores
denominados asteróides, tudo girando
em torno a um astro maior, dirigente
cósmico do sistema; e todos giran-
do no espaço em órbitas próprias,
rigorosamente fixadas e invariáveis,
obedientes a leis divinas universais
que mantêm a regularidade do funcio-
namento, dentre as quais se destaca
a de gravitação.

Como tudo nesse campo é infinito
é de supor que existem não um, so-

mente, mas vários universos, todos
constituindo o portentoso panorama
da criação divina e contendo as huma-
nidades inumeráveis que os habitam,
cada qual vivendo sua própria vida
dentro da evolução geral, segundo o
pensamento e a vontade soberana
de Deus.

4. CONCEPÇÕES DO UNIVERSO
ENTRE OS POVOS
Vejamos agora as concepções do

universo entre os diferentes povos da
Terra.

Egípcios
A nação egípcia foí fundada em

época pré-histórica, por Misrain,
descendente direto de emigrados
atlantes e conservou nesses tempos
os conhecimentos herdados dos cape-
linos que desceram à Terra em épocas
muito remotas, como foi detalhado no
Capítulo As Raças Primitivas do pro-
grama desta Escola.
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Com esses conhecimentos, os
egípcios primitivos organizaram"
sua vida nacional sob a orientação
de sacerdotes de alto merecimento
iniciático, que impulsionaram o povo
pelo seu destino histórico. Esse
período pré-histórico que vem da
fundação feita por Misrain, evoluiu
através de seus sucessores até o
hierarca Mena com o qual tiveram
início as dinastias que se sucederam
no tempo transformando o Egito em
um grande império.

Foi estabelecido para o povo
ignaro um politeísmo religioso no
qual os animais eram endeusados e
representavam forças da Natureza e
deuses menores e um deus maior,
de caráter nacional - Amon-Ra -
representado pelo Sol, cujo culto
se generalizou durante milênios,
somente se alterando no reinado de
Amenhot IV - Aquenaton - que
tentou suprimi-Io e substituí-Io pelo
culto de Aton. Essa mudança durou
poucos anos, somente enquanto
viveu esse faraó.

Mas existia também no Egito uma
Trindade Suprema de deuses consti-
tuída de ísis, Osíris e Horus, e essa
organização, de certa forma, promoveu
uma redução do politeísmo geral.

Para os egípcios a cosmogonia era
representada por Geb, a Terra - Nut,
o Céu - e Ra, o Sol. .

Para eles o mundo procedia do
caos primordial, espécie de massa
líquida e inerte, Nun, a qual gerou Ra,
o Sol.

Mas estas concepções populares
não eram cultuadas nos templos fe-
chados, onde sacerdotes dotados de
elevados conhecimentos espirituais,
herdados da Atlântida, cultuavam o
Deus único - Atman, criador e mise-
ricordioso, e uma hierarquia espiritual
de alta expressão.

Qs egípcios antigos possuíam
conhecimentos avançados de mate-
mática, de mecânica celeste, e cons-
truíram portentosos monumentos até
hoje existentes como, por exemplo, as
pirâmides, das quais as principais são
as de Kefren, Quéops e Miquerinos, e
Sancara e a Esfinge do Gizé, todas nas
proximidades da atual capital, Cairo,
além de inúmeras e gigantescas obras
de arte no vale do Nilo. Como povo
de maior cultura e poderio material, o
Egito conquistou extensos territórios na
África e na Ásia Menor, formando seu
grande império.



Quanto aos povos mais conhe-
cidos pelo valor histórico, como os
hindus, os persas, os greco-romanos
e os judeus, vejamos como concebiam
a formação do mundo.

Hindus
Povo que sofreu a influência

atlante através de sobreviventes que,
do norte da Europa desceram para
o centro desta e daí se deslocaram
para o oriente formando ali as raízes
da Quinta Raça-Mãe, a qual pertence
a maior parte da população do mundo
ocidental.

Como em relação aos outros po-
vos, entre os hindus, da mesma forma,
os conhecimentos mais importantes
foram subtraídos à massa ignara,
fechados em templos e escolas de
iniciação, sendo dado ao povo um
politeísmo mais ou menos amplo e
conservado até hoje.

Os hindus antigos tinham conheci-
mentos astrológicos avançados sendo
os criadores do Zodíaco; possuíam
também uma Trindade de Deuses
formada por Brama, Shiva e Vishnu.
Possuíam conhecimentos avançados
de física nuclear, admitiam que força
e matéria são aspectos diversificados
da substância pré-cósmica.

Persas
Cosmogonia semelhante à do Egito

e à da índia. Mantinham o culto do Sol
como centro do sistema cosmogônico,
à volta do qual giravam as atividades
dos magos e sacerdotes.

Sua religião é o masdeísmo que
se refere a luta constante entre o Bem
e o Mal, à luz e às trevas, o espírito e
à matéria.
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Dominada pelos muçulmanos, a
Pérsia sobreviveu com os parsis que
habitam até hoje a região sudoeste
da índia.

Grécia e Itália
Os conhecimentos gregos sofre-

ram influência direta e primitiva dos
atlantes emigrados e, mais tarde,
dos egípcios que, por sua vez os
transferiram aos romanos invasores,
dos quais se tornaram instrutores
religiosos.

Mantinham cultos iniciáticos fecha-
dos e uma mitologia popular bastante
evidenciada.

Admitiam o Caos inicial, do qual
nasceu a Noite e o Erebo, que é a
profundidade onde habita a Morte. Da
obscuridade da arte nasceu o Amor
e com ele a ordem e a beleza, que
espancaram as trevas e a confusão.
O Amor criou a Luz e de tudo isso
surgiram a Terra-Mãe e o Céu-Pai.
Inicialmente a Terra . habitada por
gigantes que provocavam cataclismos
e distúrbios na na reza.

Os deuses se e "oram
morar no Olimpo $O a ':reção e
Zeus, ou Júpiter, e esta eoernrn a
harmonia do mundo e as foíças espi-
rituais que, sob sua suprema :reção,
processam a evolução dos m e
dos seres.

Os Judeus
Consagram o Velho Testamento

como culto nacional. O movimento dos
astros governa todo o culto. São escas-
sos os ensinamentos cosmo-gônicos
contidos no Talmude, que é o corpo de
suas leis civis e canônicas.

A Concepção Científica
O sistema de Ptolomeu, adotado

na antiguidade e aceito pelo cato-
licismo romano e o protestantismo
e segundo o qual a Terra é o centro
do Universo, foi superado pelo de
Copérnico, astrônomo polonês que
fez uma revolução no campo da as-
tronomia, passando esta do sistema
geocêntrico para o heliocêntrico, no
qual o sol é o centro do sistema de
planetas, determina a velocidade dos
diversos astros, cada qual com seu
movimento de rotação e de transla-
ção do ocidente para o oriente, os
planetas dotados de velocidades
diversas, movendo-se em órbitas
elípticas inclinadas, em torno dos
quais giram os satélites, dotados de
movimento de translação como os
planetas a que estão subordinados.

Esse sistema prevaleceu com o
tempo e foi apoiado por Galileu e mais
tarde por Kepler, o qual demonstrou a
exatidão dos enunciados de Copérnico
e Galileu, sendo o universo regido por
relações matemáticas e leis físicas e
demonstrando que as órbitas plane-
tárias são elípticas, das quais o Sol
ocupa um dos focos.

Newton, Kant, Laplace e Einstein
não explicam as causas primeiras e
últimas; a ciência foi evoluindo, elimi-
nando erros, corrigindo conceitos ma-
temáticos e científicos e, atualmente,
já admite a eternidade dos 'movimentos
das nebulosas e o infinito do seu nú-
mero e a não-existência do acaso no
universo.

Há uma semelhança muito grande
entre o Macrocosmo e o Microcosmo,
ou seja, entre o sistema solar universal
e o elemento atômico,
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37.
COSMOGONIAS (11)

1. RECAPITULANDO
A Filosofia Espírita oferece aos

homens a possibilidade de aliarem
às mais avançadas conquistas das
ciências e às mais amplas generali-
zações a que nos possam conduzir
essas conquistas, a certeza dos
pon-tos fundamentais da Doutrina
dos Espíritos:

I - a existência de nossa indi-
vidualidade espiritual, i destrutível e
eterna, condicionada às leis gerais
da evolução, através de suas reen-
carnações;

11- a existência de uma ierarquia
espiritual, estabelecida f ra e acima de
interesses pessoais ou e graduação
por força de valores sirnbóêcos, rituais
e outros, mas firma a exd ivamente
nas mesmas leis gerais da evolução,
no que tange aos valores morais e ao
conhecimento;

111- a manifestação progressiva
desse mundo moral, desse plano es-
piritual na vida coletiva e social, ainda
em função das mesmas leis gerais da
evolução cósmica;

IV - a existência de Deus, causa
primeira da Criação, e não um ser
partidário, exclusivista, vingativo,
vaidoso, acessível à adulação, ca-
rente do nosso sacrifício e do nosso
sofrimento, incoerente, atrabiliário e
injusto;

V - a existência de um substrato
comum a todas as religiões, consti-
tuído de verdades que servem como
valores normativos para a evolução
espiritual, não passando as exte-
rioridades das religiões de valores
muito relativos, de importância tanto
mais reduzida e transitória quanto
maior for o progresso realizado pela
humanidade;

VI - a prevalência do Espiritismo
como uma filosofia estabelecida cien-
tificamente, isto é, "a posteriori", pelos
fatos indiscutíveis, explicados por leis
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naturais; pela eliminação do sobrenatu-
ral, de vez que dentro da natureza nada
poderá existir que esteja fora e acima
da própria natureza, nem subordinado
ao acaso.

Como consequência destes postu-
lados, tem-se que:

VII - os fenômenos espíritas es-
tão em todos os tempos, -ern todas as
religiões e não podem permitir que o
Espiritismo seja transformado em uma
religião, segundo o conceito cientifico
de religião, isto é, de fenômeno so-
ciológico; mas,

VIII - como fenômenos que se
ligam à evolução da individualidade
através de múltiplas reencarnações,
isto é, a uma vida anterior e a uma
vida post-mortem, a doutrina abarcan-
do questões de biologia, de física, de
química, de anatomia, de filosofia e de
psicologia, nas suas múltiplas subdivi-
sões ou nos seus variados aspectos,
além daquelas questões teológicas,
que durante muito tempo estiveram sob
o domínio das religiões, da filosofia e
da moral; e, finalmente,

IX - desde que daqueles três
aspectos da vida humana, os mais
absorvíveis pelos nossos pobres
cinco sentidos são os que se acham
no seguimento que vai do berço ao
túmulo, a doutrina cuida, igualmente,
das ações humanas vistas na socie-
dade e, pois, estuda os problemas
gerais da sociologia, entre os quais
estão as aplicações científicas, a
política, no bom sentido clássico, e
a moral. Nisto o Espiritismo científico
se liga às outras ciências e reclama
generalizações só feitas pela sua
filosofia.

Por aí pode ver-se a amplidão
da Doutrina dos Espíritos, a sua
flexibilidade nos detalhes, para aco-
modar-se aos progressos gerais das
ciências.

2. A FILOSOFIA EspíRITA
Em todas as religiões há uma

apresentação simbólica das ideias de
seus profitentes sobre a gênese dos
mundos, isto é, há uma Cosmogonia.
Não é assim no Espiritismo.

Neste sentido não criou o Espi-
ritismo uma Cosmogonia. Deu-nos,
porém, Allan Kardec certas noções
indispensáveis em O Livro dos Es-
píritos, na Ia Parte. Com efeito, o
Capítulo I é dedicado a Deus, Cau-
sa Primeira da Criação; O Capítulo
II sob o titulo de "Dos Elementos
Gerais do Universo", limita o nosso
desejo de conhecimento das ori-
gens àquilo que podemos ir conhe-
cendo, à medida que as ciências
avançam e os Espíritos progridem.
Esse capítulo é esplêndida lição de
bom senso e um antídoto contra o
fanatismo.

Neste patamar do conhecimento
a que chegamos, levando em conta o
que disse o Codificador e o que tem
dito alguns Espíritos sobre o assunto,
podemos resumir assim aquilo que
seria a Cosmogonia Espírita.

Deus é espírito, como diz João,
o evangelista, Eterno, Onipoten-
te e Infinito, tudo quanto existiu,
existe ou existirá em seu seio, pois
nada poderá existir fora desse ser
infinito.

A matéria é uma emanação dele
próprio, como também o é o espírito
de todas as criaturas. Há uma indivi-
dualização das criaturas no mundo
das formas - mesmo das mais sutis,
como as formas espirituais. Essas
formas espirituais fazem um movi-
mento descensional na energia pre-
cósmica ou na substância nebulosa,
materializando-a, e um movimento
ascensional, através da mesma ma-
téria, espiritualizando-a, sutilizando-a
e se espiritualizando.



Compreende-se que, assim, tenha
havido sempre uma hierarquia espi-
ritual, determinada por aqueles valores,
consequentes dos dois movimentos.
Em consequência disso, em conse-
quência da ordem reinante no Universo,
é admirável que cada mundo, como
uma unidade cósmica, esteja sujeito
a uma hierarquia espiritual e a um
supremo comando.

Para os Espíritas essa suprema
direção no nosso planeta é de Jesus
Cristo. Isto, porém, não quer dizer
que ele seja Deus - mas a mais alta
expressão de Deus na Terra. Para
os Espíritas, os mundos são dirigidos
por outras tantas hierarquias e, pois,
essas forças hierarquizadas é que
teriam agido e continuam a agir como
causa mediata ou agentes da criação.
Por outras palavras, os Espíritos de
todas as classes, consciente ou in-
conscientemente, é que teriam sido os
modeladores da vida na sua infinidade
de aspectos.

Os antigos iniciados bem o sa-
biam. Tanto que a grande pirâmide de
Quéops, construída cerca de 290 anos
antes de nossa era, é um monumento
a Jesus Cristo, à sua doutrina e aos
efeitos que esta teria sobre a chama-
da era adâmica, que deve encerrar-
se, para dar lugar à Civilização do
Terceiro Milênio, estabelecida sobre
bases realmente cristãs, isto é, sobre
a Verdade.

Por isto tudo o verdadeiro espírita
não se pode subtrair ao imperativo
do conhecimento da Verdade, que é
condição indispensável para a sua sal-
vação, isto é, para aquele movimento
ascensional.

3. O FIM DOS TEMPOS
Analisemos os efeitos diretos so-

bre o nosso mundo e, indiretamente,
nos mundos mais próximos de nós,
das tremendas explosões produzidas
pelos canhoneios das últimas guerras
e das explosões atômicas. Está o
homem perturbando o ritmo geral da
vida, porque desencadeia energias
de um terrível poder e de incontrolá-
veis consequências sobre a face do
planeta. E como os efeitos imediatos
dessa energia são o sofrimento e
a destruição, é bem de ver que de-
frontamos coisas contrárias à lei de
Deus, à Providência, à Harmonia e ao
Amor, que são expressões do próprio
Deus. Defrontamos a manifestação do
Anticristo, que é uma figura simbólica,
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já prevista pelos grandes profetas do
Velho Testamento e largamente estu-
dada por João, no Apocalipse.

4. COSMOGONIA E RELIGIÃO
Acabamos de ver que, dentro

das linhas gerais da Doutrina dos
Espíritos, desabrocha um conceito
novo de Cosmogonia, do mesmo
passo que renasce o velho concei-
to profundo e espiritual de religião.
Olhando um e outro de um ponto
de vista mais alto, que permite pers-
pectivas mais amplas, o Espiritismo
vê hoje no mundo representantes de
todas as etapas da evolução humana,
por isso mesmo situados dentro das
faixas estreitas do dogmatismo, das
exterioridades, do limitado de suas
percepções.

É seu dever oferecer aquelas
perspectivas de sua doutrina a todas
as criaturas; mas não as poderá reunir
numa mesma acuidade espiritual. Não
é fácil este trabalho. Requer· muito
estudo e muito espírito de serviço, que
estam os aprendendo nesta altura do
nosso curso.

Como vemos, a humanidade
inteira está representando os traba-
lhadores das várias horas. daquela
parábola de Jesus Cristo, de que
nos fala Mateus no Capítulo 10. ós
iremos representar o dono da vinha
que alugou os trabalhadores. Eles
irão fazer um trabalho convosco, para
receber, ao fim do dia, o seu salário.
Lembremo-nos de que, conforme a
parábola, a despeito da variação do
tempo de serviço, cada um recebeu a
mesma importância, a mesma moeda,
isto é, um mesmo salário.

Manifestação do Anticristo

-
Por outras palavras, tendes que

adaptar a apresentação dos princípios
basilares da Doutrina, à receptibilidade
dos indivíduos e dos grupos, tendo,
porém, o máximo cuidado de não abas-
tardar, não degradar, não conspurcar a
codificação kardeciana.

Esta a grande função social do
Espiritismo.

Por isso os Espíritos do Senhor,
que tiveram a nobre missão de inspi-
rar e assistir o Codiflcador, tiveram a
estrita preocupação de deixar a Dou-
trina fora e acima de qualquer religião
dogmática, porque neste fim de época
cada uma delas ainda tem um papel
no panorama social: o de servir a ele-
mentos espiritualmente mais morosos
de todos os grupos e subgrupos em
que se divide o pensamento religioso
da humanidade.

5. O PENSAMENTO KARDECIANO
O pensamento kardecíano

deve servir-nos como uma alta e
nobre disciplina. Já não há limites
territoriais a dilatar, nem preciosas
gemas a descobrir e depor no colo
e na fronte orgulhosa de reis, de
princesas, de nossas esposas e
filhas. Nossa tarefa é a de alargar,
indefinidamente, o reino do Espírito
e de conquistar as joias da virtude,
através do conhecimento e da apli-
cação da Verdade, aplicando esses
conhecimentos no serviço do bem
aos nossos semelhantes, cumprindo
os ensinamentos de Jesus quando
disse que pelo amor que tivermos
uns pelos outros provaremos que
somos seus discípulos.
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38.
SíNTESE

1. DEFINiÇÕES - DIVISÃO
Com esta aula encetamos hoje o

estudo dos seres.
Ser, conforme a significação ebno-

lógica - do latim "sedere- - quer dizer
tudo que vive, tudo que exis e, o
aquilo que é, que faz parte da Criação,
da Natureza.

Do ponto de vis a es iri ual,
entretanto, melhor definlção seria
esta: ser é o ente sensível, que
possui vida própria, permanente,
individualizada.

A primeira definição, a da ciência,
representa uma situaçã e ordem
geral, um estado de e' '. ao passo
que a segunda se refere à exis ência
de um ente individ al, i eli ente e
livre, que evolui po 'mesmo: o Es-
pírito, enfim.

Porém, como de emos nos ater
à conceituação cien . ca a otamos
aqui a primeira destas as defini-
ções dando como Ser o aquilo
que existe na Natureza, iam as for-
mas materiais advindas e inú meras
transformações da substância fluídica
fundamental, seja a própria rnênada
espiritual.

Olhando o mundo q e nos rodeia,
vemos logo que há enormes diferenças
entre as diversas manifestações dos
seres em geral. Uns são inertes, imó-
veis, impassiveis, como por exemplo
os minerais; outros são aparentemen e
imóveis, mas não inertes, e passam
por diferentes modificações de aspecto
e de estrutura, como os vegetais; e
outros, finalmente, se movem por si
mesmos, têm gestos e atitudes, ativida-
de própria e características individuais
bem definidas, como os animais, inclu-
sive o homem.

Este fato deu margem a que se
classificassem os seres em duas gran-
des divisões, a saber: os animados
e os inanimados. Os primeiros são
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os que vêm do protoplasma orgânico,
possuem existência organizada, sensi-
bilidade e movimento, individualidade
e vida própria; são os que possuem
alma - do latim "anima" - integrada
neles, como sucede com os animais
e o homem, conquanto de maior ou
menor consciência própria, segundo o
grupo e as condições de vida que Ihes
sejam próprias.

E os segundos, os inanimados,
são os seres insensíveis, sem vida
organizada, nos quais não se distingue
a presença da alma, que neles não é
reconhecida, como nos vegetais ou
está simplesmente adstrita, como nos
minerais.

Mas ainda se notam outras di-
ferenças: Os seres animados não
são igualmente dotados do ponto
de vista psíquico, visto que uns
possuem consciência própria, agem
com inteligência, maior ou menor
segundo a classe a que pertençam,
ao passo que outros são inconscien-
tes, agem por instinto, como sucede
com os animais inferiores (insetos,
anfíbios, peixes, aves e a maioria
dos mamíferos).

Por isso, foram eles novamente
classificados em seres conscientes e
instintivos, ou melhor dizendo, racio-
nais e irracionais.

A Gênese de Moisés, contando
como os seres foram criados, diz: "E
disse Deus: produza a Terra almas
viventes, gado e répteis e bestas feras,
conforme a sua espécie". E quanto ao
homem, acrescenta que este foi criado
à sua imagem e semelhança.

Portanto, segundo a Gênese,
almas viventes são os animais e
os homens, isto é, os seres de vida
orgânica, com exclusão dos vegetais
e dos minerais; porém, hoje nós sa-
bemos, com os conhecimentos mais
desenvolvidos que vieram depois,
que também os vegetais podem ser
incluídos na categoria de seres dota-
dos de alma.

O termo "criado à imagem e seme-
lhança de Deus", tanto se refere ao fato
do homem ser uma entidade espiritual,
emanada de Deus, como da mesma
essência espiritual de Deus.

2. AALMA
O ser imortal, a mônada espiritual,

emanação divina, transforma-se em
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alma vivente quando se organiza para
viver no mundo físico, seja qual for a
forma de que se utilize em dado mo-
mento ou circunstância.

E o que quer dizer organizar-se
para viver no mundo físico?

Significa:
a) revestir-se de matéria;
b) utilizar-se de órgãos apropriados

às atividades que deva desenvolver
nos ambientes onde vai evoluir.

Isto, como se sabe, varia enorme-
mente, segundo a esfera ou o plano
em que a alma deva exercer essas
atividades.

Para este nosso planeta - que
é um plano bem inferior - e para a
época evolutiva que estamos viven-
do - também bastante atrasada
- a organização que a alma toma é
esta que conhecemos nos homens,
animais e vegetais, a saber: um ar-
cabouço físico, geralmente recoberto
de substância orgânica, e, para a
maioria dos animais, denominada
carne e órgãos de sentidos físicos
para as relações sociais e integração
no meio ambiente, além de órgãos
psíquicos, situados no perispírito,
destinados às relações com os pia-
nos imateriais.

Eis, pois, o que é a alma vivente
neste nosso plano: uma partícula divina
emanada de Deus, dotada de poderes
potenciais, submergida na matéria e
organizada para nela evoluir.

T

Os seres vivos, as almas viventes,
as mônadas luminosas, emanadas do
foco universal que é Deus não são,
pois, como ensina a teologia católica,
almas criadas no ato sexual humano,
nem tampouco o produto da atividade
cerebral dos homens e dos animais;
nem ainda frutos da geração espon-
tânea como o querem, absurdamente,
os materialistas; mas, isso sim, seres
sagrados, divinos, que involuem de
Deus para a matéria e voltam da
matéria para Deus, evoluindo, na
eternidade.

3. CONCEPÇÕES ANTIGAS
Mas antes de entrar mais dire-

tamente no estudo dos seres e das
formas, convém fazer um exame rápido
do modo porque se chegou hoje às
concepções que se possuem sobre os
seres e as formas.

Na antiguidade eram muito
limitados e fantasiosos os conhe-

..

cimentos que se possuíam sobre
a Criação.

Thales de Mileto dizia que tudo
vinha da água. Para outros sábios
gregos o ar é que era o princípio da
Criação. Heráclito afirmava que a ori-
gem do mundo era o fogo.

Pitágoras não admitia a matéria
ou a energia, mas unicamente a for-
ma, que dependia de números; estes
possuíam uma força especial, uma
harmonia especial, que geravam as
formas correspondentes.

Para Platão, discípulo de Sócra-
tes, a alma era tudo e o corpo uma
mera prisão, enquanto que para Aris-
tóteles os corpos físicos é que eram
a realidade, e correspondiam a uma
essência própria.

O universo, para Platão, era, em si
mesmo, um ser vívo, animado por uma
alma universal, concepção esta espo-
sada mais tarde, já nos nossos dias,
por Swedenborg, um dos precursores
do Espiritismo - o qual dizia que o
mundo era um ser vivo e tinha a forma
de um homem.

Mais tarde, Demócrito de Abdera
explicou que o homem era composto
de átomos e que as diferenças exis-
tentes entre as diversas espécies de
seres vinha da diferença entre os
átomos que os compunham, teoria
esta que foi seguida por Lucrécio, já
depois de Cristo.

Para os hindus, em sua maioria,
só existe uma alma universal, um ser
absoluto, sendo tudo o mais mera
aparência, pura ilusão, havendo entre
eles os sankias que dizem que não há
Deus, mas sim, um conjunto infinito
de almas que forma o universo. E há
outras concepções.

Mas, do ponto de vista material, as
coisas começaram a se firmar quando
foi descoberto o microscópio, permitin-
do o exame direto de uma infinidade de
seres vivos invisíveis a olho nu e que
só então puderam ser classificados em
várias famílias diferentes.

Foi Carlos Lineus, em 1778, que
fundou o sistema moderno de classi-
ficação dos seres vivos, segundo as
formas que apresentavam, o modo
de reproduzir-se e outros caracte-
rísticos.

Cuvier, em seguida, fez a clas-
sificação segundo a anatomia
dos seres e Darwin, mais tarde, acres-
centou o conhecimento de que os
seres se reproduziam uns dos outros,
modificando-se a si mesmos segundo
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as necessidades da própria vida. Esta
é a teoria aceita.

Sempre, no estudo dos seres,
predominaram as concepções mate-
rialistas, nunca se fazendo estudos
a respeito das almas em si mesmas,
trabalho privativo de doutrinas espiri-
tualistas, que o Espiritismo veio agora,
nos nossos dias, revelar de forma
detalhada.

Descartes, por exemplo, um dos
homens mais sábios dos séculos
recém-passados, dizia que os animais
eram autômatos, sem alma, e somente
o homem dispunha de um Espírito.

Pelo animismo de Sthal a alma é
que governava tudo e pela teoria dos
vitalistas havia nos corpos uma força
especial e única que Ihes dava todas
as atividades. Este vitalismo é que mais
tarde se transformou no materialismo
oficial.

Mas o microscópio é que acabou
com todas estas especulações mos-
trando que os seres se reproduziam
pela fusão dos sexos e por interven-
ção de um germe vivo de reprodução,
chamado espermatozóide, bem como
mostrando o modo de reprodução das
plantas, cuja base é a mesma.

Camerarius mostrou que o pólen é
o elemento da reprodução das plantas.
Sprengel veio em seguida e mostrou
a ação dos pássaros nesse processo
e quando se descobriu que havia um
tubo virado para baixo, na direção dos
óvulos das plantas pelo qual o pólen
desce, então se compreendeu que nas
plantas também se dava a fusão dos
elementos masculino e feminino sendo
a fecundação análoga à dos animais.

Assim, pois, os seres se reprodu-
zem pelo sexo, tanto no reino animal
como no vegetal e suas formas se
apuram e modificam segundo as ne-
cessidades da própria vida.

T

Os estudos das formas humanas
começaram muito cedo, porém, tinham
de início o caráter de magia e foi Leo-
nardo da Vinci o primeiro que estudou
a anatomia do corpo humano, seguido
por Vesalius.

Antigamente se pensava que as
artérias continham somente ar e o
sangue só existia nas veias, porém,
não há muito tempo que Harwey
descobriu a circulação do sangue; e,
quanto à respiração, custou muito a
se compreender o papel dos pulmões
no processo da oxidação do sangue
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pelo oxigênio, descoberta esta que se
deve a Lavoisier.

Hoje se sabe que nos organismos
animais o sangue é a seiva que conduz
a vida; o coração, a bomba que empur-
ra o sangue e que os vasos possuem
capacidade de dilatação e retração de
forma a garantirem a circulação até a
periferia do corpo, mantendo o calor
necessário à vida. E que o sistema
nervoso age produzindo todos estes
movimentos, de forma quase sempre
vegetativa; que a proteção do corpo
é feita por germes do próprio corpo,
bem como por substâncias secretadas
por glândulas de diferentes espécies e
finalidades.

E, por fim, a ciência descobriu que
existe perfeita interdependência vital
entre todos os seres dos diferentes
reinos e que todos os seres vivos de-
pendem das plantas, por intermédio
das quais absorvem os elementos
necessários à sua constituição e ma-
nutenção física.

Feita esta ligeira análise da si-
tuação anterior referente aos seres,
vamos agora entrar mais diretamen-
te no seu conhecimento segundo os
conceitos espiritualistas que são,
aliás, os mais interessantes e ver-
dadeiros.

4. A CRIAÇÃO - INVOLUÇÃO
- EVOLUÇÃO - PLANOS DE
MANIFESTAÇÃO
Para entender a criação, em si

mesma, é preciso partir do pressuposto
de que no Universo tudo é mente, o
universo é mental no sentido de que
os seres criados vivem e se movem
como pensamentos divinos plasmados
nos mundos fenomenais.

Em princípio, Deus pode ser con-
siderado como uma mente que vive,
infinita e universal.

Todo o cosmo é criação mental de
Deus, sujeito às leis pré-existentes,
determinadas por ele próprio.

Deus é absoluto e tudo vive nele,
nada podendo existir fora dele porque
neste caso ele estaria dividido e não
seria absoluto, se existisse algum po-
der fora dele, também criando mundos,
haveria mais de um deus e nenhum
deles seria deus absoluto.

Deus é a alma de tudo, está no
centro de tudo e tudo atrai e repele em
si mesmo. E como Deus é puro espí-
rito, a criação não existindo fora dele,
segue-se que a criação é espiritual e
não material, sendo a parte material

visível, puro reflexo da essência espi-
ritual, no plano relativo.

Como não pode haver nada fora de
Deus e nada é material como o vemos
com os olhos físicos, os antigos tinham
o conceito de que somos unicamente
um pensamento de Deus que, no
plano absoluto, não passa de um pen-
samento rápido mas, no relativo, dura
tempos indefinidos, durante os quais
se processa a evolução.

Deus, pensando, cria, e as criações
se sucedem ininterruptamente, com
intervalos de repouso que os hindus
chamam de noite de brama e de ativi-
dade que eles chamam de dia de bra-
ma, termos estes que dão bem ideia do
fenômeno mental da criação nos seus
momentos de ser e não ser, atividade
e pausa, segundo a lei do ritmo.

Nos períodos de repouso há so-
mente silêncio e escuridão; é o perío-
do de caos a que se refere a Bíblia e
que perdura até que volte o momento
criador, trazendo novos e inumeráveis
seres, em acréscimo às humanidades
que habitam os universos.

A criação divina é consciente, deli-
berada e se rege por leis previamente
estabelecidas pelo próprio Criador.
Sendo, pois, todas as coisas simples
pensamentos de Deus, então podere-
mos agora compreender o infinito já
que nós também, feitos à sua imagem
e semelhança, conforme diz a Bíblia,
podemos criar constantemente e sem
limites, com a nossa mente, conquanto
em escala ínfima, no plano em que
vivemos.

A criação, posto que seja uma ma-
nifestação que se exterioriza no plano
físico, contudo está sempre contida
em Deus, como já dissemos, porque
ele abrange tudo.

Os seres são pulverizações de luz,
que vão surgindo do turbilhão da mente
criadora e imediatamente são lançados
ao exterior, como pensamentos divi-
nos, atraindo a si, automaticamente,
o fluido cósmico universal, plasmável,
do qual se revestem para ganhar forma
e poder cair no vórtice irresistivel da
involução.

Tomada por esse vórtice, a pe-
quena chama, a mônada luminosa,
já envolvida por matéria fluídica, vai
mergulhando, caindo, através das
diferentes esferas e planos e, sendo
envolvida cada vez em fluidos mais pe-
sados, perdendo sua luminosidade até
o ponto em que, cessado o impulso da
queda, cessa a aspiração do vórtice e



chega ela ao máximo da condensação
exterior, ponto este que, para o nosso
mundo, se dá no reino mineral.

Daí ela é tomada por outro vór-
tice, em sentido oposto, de subida,
e inicia a fase de evolução, subindo
também através das esferas e planos
e, assim, como na descida mergulhou
len-tamente nas trevas da matéria, vai
agora, em sentido oposto, voltando às
regiões de luz; e tendo descido incons-
cientemente, vai subir despertando
uma consciência própria, cada vez
mais ampla e perfeita; desceu como
uma simples chama mas, agora, subirá
como uma alma. Vai agora ser posta
novamente a brilhar; exteriorizada
em Deus no ato da criação, vai ser
novamente exteriorizada agora, por si
mesma, no esforço imenso e penoso
de religar-se a Deus, transformando-se
de simples chama potencial incons-
ciente que era no princípio, em um
indivíduo organizado, inteligente, cheio
de bondade e de sabedoria. Assim uma
simples chama se transforma em um
ser divino.

A imensidade do amor do Pai celes-
tia I deu tudo à mônada luminosa: vida
própria, imortalidade, possibilidade de
voltar à fonte de origem, liberdade para
escolher seus próprios caminhos e a
eternidade como prazo.

A involução é a grande ondulação
de queda do espírito para a energia e
desta para a matéria; de fato a chama
inicial não era um ser, mas uma simples
manifestação da mente divina: era um
princípio meramente espiritual que, em
seguida, involuiu para os planos de
energia e de matéria, completando o
ciclo na ondulação de volta de matéria
para energia e para espírito.
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Assim passa a mônada por todas
as experiências da descida e da subida
da espiral simbólica.

A primeira ondulação criadora _ Ja
da descida ou da queda - no campo da
substância corresponde às seguintes
etapas: criação, transformação em
energia, condensação das nebulosas,
formação dos sistemas siderais até a
condensação máxima, segundo o pia-
no da queda, formando-se assim todos
os hábitats nos quais vai a mônada
sofrer experiências.

E no campo da mônada corres-
pondem: criação (pensamento), exte-
riorização como energia (chama),
envolvimento pela substância funda-
mental, rebaixamento vibratório desta
até o reino mineral.

A segunda ondulação - a de volta
- corresponde:

Para a substância: transformação
da matéria bruta em radiante, transfor-
mação nos diferentes raios e vibrações
dos planos que levam à energia, à
esfera mental e à do espírito.

Para a mônada: passagem do
campo da matéria inorgânica para
a orgânica; entrada nas origens da
vida celular, conquista do instinto, da
intuição inconsciente, do raciocinio, da
consciência, e da intuição consciente
ou superconsciência.

Plano da matéria A - sólidos,
líquidos e gasosos.

Plano da matéria B - matéria
radiante.

Plano da matéria C - Éter - ele-
mento de transição entre a matéria e
a energia.

Plano da energia A - calor, luz,
raios do espectro (infra e ultra).

Plano da energia B - Raios X e
Raios Gama.

Plano da energia C - Forças sutis
da natureza, prana ou força vital.

Planos espirituais - Forças men-
tais, forças anímicas, forças dos planos
superiores, forças divinas.

T

Convém agora definir o que é o
Plano.

Plano não é um lugar ou uma di-
mensão, mas sim, um estado ou uma
condição de manifestação de coisas ou
seres, caracterizado por determinado
teor vibratório. O coeficiente vibratório
de determinado estado ou condição
coletiva de coisas ou seres, é que
forma o Plano.

No plano em que vivemos aqui na
Terra, por exemplo, há três dimensões
para todas as coisas: comprimento,
altura e largura e todos os enten-
dimentos são feitos nesta base porque
esta é a vibração do plano, o coeficien-
te de todas as vibrações particulares
do plano.

Porém, no plano imediatamente
acima deste, há quatro dimensões e
haverá outras mais porque o coeficien-
te vibratório nesses planos é diferente,
havendo nas mônadas órgãos capazes
de perceber tais diferenças, mormente
na esfera consciencial.

Vamos agora acompanhar a rnô-
nada através de todos estes planos
nos reinos mineral, vegetal, animal e
hominal.
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