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EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS 
 

O Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na 
impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, 
faltariam apoio e comprovação. 
     “A Gênese” – Pág. 20. FEB, 12a edição 
 
 O Apóstolo Paulo ( v. 44 / Cap 15 / 1a Ep aos coríntios ) asseverou, convincente – “Semeia-se corpo 
animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.” Nessa preciosa 
síntese, encontramos no verbo “semear” a idéia da evolução filogenética do ser e, dentro dela, o corpo físico 
e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus.  
                                Emmanuel 
 
    PRIMEIRA PARTE 

1) Fluido cósmico 
PLASMA DIVINO  –  O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força 

nervosa do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e 
seres, como peixes no oceano. 

CO-CRIAÇÃO EM PLANO MAIOR  –  Nessa substância original, ao influxo do próprio 
Senhor Supremo, operam as Inteligências Divinas a Ele agregadas, em processo de comunhão 
indescritível, os grandes Devas da teologia hindu ou os Arcanjos  da interpretação de variados templos 
religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constróem os sistemas da 
Imensidade, em serviço de Co-Criação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-
Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da Criação Excelsa. 

Essas Inteligências Gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações 
cósmicas, de múltiplas expressões. 

IMPÉRIOS ESTELARES  –  É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam, 
inter-relacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos 
gigantescos ao progresso do Espírito. 

FORÇAS ATÔMICAS  –  Sob a orientação das Inteligências Superiores, congregam-se os 
átomos em colmeias imensas, e, sob a pressão, espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, 
são controladamente reduzidas as áreas espaciais intra-atômicas, sem perda de movimento, para que 
se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas 
celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. 

CO-CRIAÇÃO EM PLANO MENOR  –  Em análogo alicerce, as Inteligências humanas que 
ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico para a Co-Criação em plano menor, assimilando 
os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo    
fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a 
Humanidade Encarnada e a Humanidade Desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também 
os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas 
nos círculos inferiores ou abissais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em 
que estagiam. Cabe-nos assinalar que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda 
energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos 
propósitos da Criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a 
transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o Bem de Todos é o seu 
Eterno Princípio. 

 
2) Corpo espiritual 

RETRATO DO CORPO MENTAL  –  Para definirmos o corpo espiritual, é preciso 
considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade é o corpo físico 
que o reflete, tanto quanto o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação 
(o corpo mental é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com melhor 
conceituação, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre). 

Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao 
trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua 
estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de 
acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. 

Todas as alterações que apresenta, depois do estágio berço-túmulo, verificam-se na base da 
conduta espiritual da criatura. Claro está que é ele santuário vivo em que a consciência imortal 
prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos 
dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, à face 
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do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem à feição de partículas colóides, com a 
respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo sua condição específica, e apresentando 
estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. 

CENTROS VITAIS  –  Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que 
governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da Inteligência, nos círculos de ação em 
que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de 
esforço e recapitulação, nos múltiplos setores da evolução anímica. Regendo a atividade funcional dos 
órgãos da fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, na região central do cérebro, sede 
da mente, centro que assimila os estímulos do Plano Superior e orienta a forma, o movimento, a 
estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, além 
de supervisionar  os outros centros vitais: o centro cerebral, contíguo ao coronário, que governa o 
córtex encefálico na sustentação dos sentidos, glândulas e sistema nervoso; o centro laríngeo, o 
cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. 

Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o 
avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas 
transformações fundamentais, depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela 
diferenciação dos alimentos de que se provê, e do centro genésico, quando há sublimação do amor, na 
comunhão das almas que se unem no matrimônio divino das próprias forças. Pode também desgastar-
se, na esfera imediata à esfera física, para nela se refazer, através do renascimento, segundo o molde 
mental preexistente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo, no vaso uterino, para 
recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado, de acordo com as falhas 
da consciência perante a Lei. 

 
3) Evolução e corpo espiritual 

Quando cessaram as convulsões telúricas, a imensa fornalha atômica que era o planeta estava 
habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos Gênios Construtores, que operavam no 
orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa 
viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio 
inteligente, em suas primeiras manifestações... As mônadas celestes exprimem-se no mundo através 
da rede filamentosa  do protoplasma de que se derivaria a existência  organizada no Globo constituído. 
Séculos de atividade silenciosa passam sucessivos... 

Aparecem os vírus e, com eles, o campo primacial da existência. Evidenciam-se as bactérias 
rudimentares e eclode o reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam... 

Surgem as algas nadadoras, como formas monocelulares, sucedendo-as as algas verdes, que 
inauguram a reprodução sexuada. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada nos domínios dos 
artrópodes, para, em seguida, surpreendê-la, guindada à condição de crisálida da consciência, no reino 
dos animais superiores. 

Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e 
discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu 
para chegar aos primórdios da era quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia 
algum primor de técnica, nada menos de um bilhão e meio de anos. E entendendo-se que a Civilização 
aludida floresceu há mais ou menos duzentos mil anos, preparando o homem, com a bênção do Cristo, 
para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos 
psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as 
aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau da ascensão à 
Consciência Cósmica. 

 
4) Automatismo e corpo espiritual 

Compreensível assinalar que o princípio inteligente, no decurso dos evos, plasmou em seu 
próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores 
afirmações nos horizontes evolutivos. 

Dominando as células vivas, de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu 
próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no 
plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do 
tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos 
primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. 

Se, no círculo humano, a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, 
nas linhas da Civilização, sob os signos da cultura, observamos que, na vanguarda do 
transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida. 

Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala 
a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos que a marcha do 
princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino 
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angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da Lei Divina, deve 
merecer, com o trabalho de si mesma, a auréola da imortalidade em pleno Céu. 

 
5) Células e corpo espiritual 

Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição 
rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas 
criaturas humanas, renovando-se continuamente, no corpo físico e no corpo espiritual, em 
modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia, depois do 
berço ou depois do túmulo. 

 
6) Evolução e sexo 

Após longas faixas de tempo, em que bactérias e células são experimentadas em reprodução 
agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas 
positivas e negativas que lhe são desfechadas pelos Orientadores Espirituais encarregados do 
progresso devido ao Planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer... 

 Ao toque dos Operários Divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em 
massa astronômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena Vida 
Cósmica. E ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes 
recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos 
químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos colóides em misturas substanciais, oferecendo ao 
princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício ao desenvolvimento. Eras 
imensas transcorreram; e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em 
dois planos distintos de experiência, quando se mostra mais ativado em constituição mais complexa, 
recebe desses mesmos Arquitetos da Sabedoria Divina os dons da reprodução mais complexa nos 
cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, e que 
partilham do corpo físico pelo núcleo da célula e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se 
implantam. 

O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da Natureza, 
constituindo-se-lhe, pouco a pouco, a organização físico-espiritual, e traçando-se-lhe entre a Terra e 
o Céu a destinação finalista. Os tecidos germinais sofrem, por milhares de anos, provas continuadas 
para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e 
desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as 
espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. As leis da reprodução animal, através da 
retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda 
hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de 
todo o reino animal, demonstrando que além da ciência que estuda a gênese das formas, há também 
uma genealogia do espírito. Com a Supervisão Celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus 
e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos quinze milhões de 
séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as 
suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os Espaços Celestes. 

 
7) Evolução e hereditariedade 

Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos 
objetivos finalistas do Universo, não será possível esquecer o Plano Divino, quando se trate de 
qualquer imersão mais profunda na Genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência 
materialista. 

Nas épocas remotas, os Semeadores Divinos guiavam a elaboração das formas, traçando 
diretrizes ao mundo celular, em favor do princípio inteligente, então conduzido  ante a sociedade 
espiritual como criança irresponsável ante a sociedade humana; todavia, à medida que se lhe alteia o 
conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo. Com alicerces na hereditariedade, toma a 
forma física e se desvencilha dela, para retomá-la em nova reencarnação capaz de elevar-lhe o nível 
cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas. Ligado 
inevitavelmente aos princípios de seqüência, é compelido a renascer na Terra, ou a viver além da 
morte, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e 
afinidade no plano físico e no plano extrafísico são leis inelutáveis, aprendendo a reger-se pelo bem 
invariável, que, em lhe assegurando equilíbrio, lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do 
próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. 

O corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras 
mentes, nos circuitos de afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a 
hereditariedade relativa mas compulsória lhe talhará o corpo físico  de que necessita em determinada 
encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, 
mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, esbater a coloração dos programas que lhe indicam a 
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rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando 
sobre as células e, conseqüentemente, sobre o corpo os estados da mente, que estará enobrecendo ou 
agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. 

 
8) Evolução e metabolismo 

Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da 
Natureza, mas também os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo aos impulsos da 
mente, se organizam em moldes seguros, com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da 
vitalidade cósmica, oriundas das fontes vivas de força que alimentam o Universo. 

Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia 
espiritual, em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a 
que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou 
conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas nos processos 
endotérmicos, mantenedores da biossíntese. 

O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e 
exatamente, quanto maior a quota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de 
que disponha, e, em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas nos embates 
das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é 
pensamento dinâmico e, com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças 
criadoras e renovadoras, forjando, desse modo, os meandros de seu próprio destino. 

 
9) Evolução e cérebro 

No regaço do tempo, os Arquitetos Divinos auxiliam a consciência fragmentária na 
construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. No 
corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos Arquitetos do Espírito, no 
transcurso dos séculos, acrisolam-se, então, os sentidos. Com o tempo, a Direção Espiritual da Vida 
consegue, enfim, organizar, com mais eficiência, o sistema nervoso autônomo, regulando e 
coordenando as funções das vísceras. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, 
parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário entrosa-se com o centro 
cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, e, dessa junção de 
forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como 
aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de 
responsabilidade  e de auto-escolha, plasmará, no espaço e no tempo, o seu caminho de ascensão 
para Deus. 

 
10) Palavra e responsabilidade 

Aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de 
comunicação com os semelhantes e, para isso, a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio 
dos Gênios Veneráveis que nos presidem a existência. 
 É assim que, atingindo os alicerces da Humanidade, o corpo espiritual do homem primitivo 
demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos Instrutores do Espírito, 
recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação para que a palavra articulada pudesse 
assinalar novo ciclo de progresso. 

Pela compreensão progressiva entre as criaturas, pela palavra, fundamenta-se no cérebro o 
pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as idéias-relâmpagos ou idéias-
fragmentos da crisálida de consciência, no reino animal, se transformam em conceitos e inquirições, 
traduzindo desejos e idéias de alentada substância íntima. Começando a fixar o pensamento em si 
mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso  –  
a meditação compulsória, ante os problemas da própria vida –, passando a exteriorizar, 
inconscientemente, as próprias idéias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, 
desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas, durante o sono comum, para 
receber, em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita 
dos Benfeitores Espirituais que os instruem sobre as questões morais. O continuísmo da idéia 
consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. 

A idéia de Deus iniciando a Religião, a indagação prenunciando a Filosofia, a 
experimentação anunciando a Ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro, e a 
sede de conforto e beleza inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos 
nebulosos torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte 
passou a impor-lhe angustiosas perquirições e, enterrando os seus entes amados em sepulcros de 
pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do 
paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às Leis Divinas a se lhe 
esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi, então, que, em se reconhecendo 
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ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que, perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava 
entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. 

 
11) Existência da alma 

A evolução morfológica prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio, 
avançou com vagar, no rumo de aprimoramento maior, os braços refinavam-se, as mãos adquiriam 
excelência táctil não sonhada, e os sentidos progrediam em acrisolamento e percepção. Todavia, 
com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos Benfeitores da Vida 
Maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Surge a noção 
do Direito: o homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência 
animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça 
o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo o que julga seu, desiste de aproveitar o 
que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Percebe que os seus gestos e 
atitudes, para com os outros, criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse 
novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica e, por essa 
mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança, as idéias dos Espíritos Abnegados que lhe 
custodiam a rota. 

Assim como na metamorfose dos insetos, a criatura humana, depois do período infantil, 
atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea, não obstante 
apresentar-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital, 
através da senectude ou da caquexia por intervenção da enfermidade, é que se habilita à 
transformação mais profunda. No ciclo de cadaverização da forma somática, sob o governo 
dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à 
histólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno que 
chamaremos histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos, desagregados do tecido 
citoplasmático, e que se mantinham, até então, ligados à colmeia fisiológica entregue ao 
desequilíbrio ou à decomposição. A histólise ou processo destrutivo da desencarnação resulta da 
ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em nível de 
degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam 
principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos de nutrição, com escassa influência sobre 
os sistemas nervoso e circulatório. 

Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana 
desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia; 
contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando 
não trabalhou para renovar-se, nos recessos do espírito, passa a revelar-se em novo peso específico, 
segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que 
atender à própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem 
perder o aparelho bucal que nos é característico, trompas ou antenas de matéria sutil que estão 
patentes nas criatura encarnadas, a se lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas 
de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas. Por essas trompas assimilamos 
ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós 
mesmos, uns para com os outros. 

Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana 
continua, além-túmulo, o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, 
somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano 
extrafísico. Percebemos, desse modo, que a existência da criatura, na reencarnação, substancializa-se 
não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se 
caracteriza, mas também no Mundo Espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira 
praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com que entesoura as experiências 
necessárias à sublime ascensão a que se destina. 

 
12) Alma e reencarnação 

Os mamíferos que se ligam a nós por extremos laços de parentesco, em se desencarnando, 
agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros e, qual ocorre com os animais 
inferiores, não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção de 
nova forma. Encontram-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo 
equilíbrio que lhes asseguraria ascensão a novo plano de consciência. Em razão disso, nos sucessos 
recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente, na esfera espiritual, onde, com 
exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do 
aparelho psicossomático que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. 
Quando não são aproveitados na Espiritualidade, em serviços aos quais se filiam durante certa quota 
de tempo, caem, quase sempre de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante 
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à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se 
ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência. 

Ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, 
constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monoideísmo pelo 
qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela oclusão de estímulos outros, os órgãos do 
corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, por ausência de função, e se voltam, instintivamente, para 
a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em 
circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do 
ovo. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do 
envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente, na 
atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual, por monoideísmo auto-hipnotizante, 
provocado pelo pensamento fixo-depressivo do anseio pelo retorno ao abrigo fisiológico. Nesse 
período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, 
transubstanciando-se num corpo ovóide, o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros, em 
situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de 
percepção, expressa o corpo mental da individualidade. 

Os Espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso 
genésico da mulher que com eles se harmoniza, nas linhas da afinidade e, conseqüentemente, da 
herança, vaso esse a que se aglutinam, mecanicamente, e onde, conforme as leis da reencarnação, 
operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da Natureza. 
Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente 
marcada pelo gene paterno, a mente elabora, por si mesma, novo veículo fisiopsicossomático, 
atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, de 
conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que a mente 
desencarnada se encontra. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao 
Espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este 
que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. 

De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a 
esfera extrafísica. Assim como recapitula, nos primeiros dias da existência intra-uterina, todos os 
lances de sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas 
horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual, durante o 
coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios 
de memória, a que se referem os desencarnados quando descrevem a passagem para o sepulcro. 

Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o 
homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os 
resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a 
própria aflição, ao longo dos largos continentes do Espaço Cósmico, reunindo-se a outros culpados 
do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo, 
com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado, as telas infernais em que as 
conseqüências de suas faltas se desenvolvem, nas profundas e estranhas fecundações de loucura e 
sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras; contudo, é também aí que começa, 
sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinqüência, o 
sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as Leis Divinas, almas heróicas que, 
tocadas de compaixão pelos que deixaram no mundo físico, iniciam o serviço de abnegação e 
renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do Sumo Bem, no chamado 
Céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. 

 
13) Alma e fluidos 

No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, mais diretamente, com um fluido vivo 
e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, 
até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo 
vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa 
em todo o Cosmo, transubstanciando-a, sob a própria responsabilidade, para influenciar na Criação, 
a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais 
energéticos com que não havia sonhado. Decerto que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado 
pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória. Elementos mais 
complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se 
caracterizam na gleba planetária, engrandecem-lhe a série estequiogenética. O solo do mundo 
espiritual, estruturado em semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, corresponde ao 
peso específico do Espírito, e, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele a fim de 
povoar-se de glória e beleza, porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido da vida, em que o 
princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer  em energia consciente, o plano 
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espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa 
desferir mais amplos vôos no rumo da Luz Eterna. 

Na morada de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis 
de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os 
rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da 
Natureza. Ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil que circundam o corpo ciclópico do 
Planeta, com extensas zonas cavitárias, sob as linhas que lhes demarcam o início de aproveitamento, 
qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos 
oceanos, começam as povoações felizes ou menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de 
criaturas desencarnadas que, por temerem as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas 
sombras, receando ou detestando a presença da luz. Encontramos, assim, na constituição natural do 
Planeta, desde a barisfera à ionosfera, múltiplos círculos de força e atividade na terra, na água e no 
ar, tanto quanto nos continentes identificamos as esferas de civilização e nas civilizações as esferas 
de classe, a se totalizarem numa só faixa do espaço. 

É, pois, em novo plano, a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência 
encarnada, agora relativamente responsável, vai conhecer o resultado de suas próprias criações  na 
passagem pelo campo carnal, através dos reflexos respectivos em seu pensamento  –  o fluido em 
que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Esse 
fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimioeletromagnéticas 
específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema 
periódico dos elementos químicos, no plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos da 
inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser 
efetuadas, como se dá na produção artificial  de novos elementos, como o plutônio, na Terra. 

A partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma 
unidade na essência, a subdividir-se em diversos tipos conforme a quantidade, qualidade, 
comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força 
viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para 
o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se 
derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva diante do sentimento que lhe dá forma e 
natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se, por acumulação, em fluido gravitante ou 
libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, 
segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. 

Épocas imensas despendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e 
do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar; entretanto, com a difusão do plasma 
criador oriundo da mente, em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o Céu e a 
Terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes imprimem radicais transformações no veículo 
fisiopsicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, 
em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua, até hoje, no trabalho progressivo de 
sua  própria elevação aos verdadeiros atributos da Humanidade. 

 
14) Simbiose espiritual 

Erguida à geração do pensamento ininterrupto, altera-se na individualidade o modo particular 
de ser. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos como 
“mentossíntese”, porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite 
as próprias idéias e radiações, assimilando as radiações e idéias alheias.. O impulso que lhe surgia na 
mente embrionária, por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, é 
agora desejo consciente. E, sobretudo, o anseio genésico instintivo que se lhe sobrepunha à vida 
normal, em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. 

Como observamos na Natureza a simbiose entre cogumelos e certas plantas ou entre algas e 
animais, semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente 
desencarnada, ainda tateante, na existência além-túmulo. Amedrontada perante o desconhecido, que 
não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se 
colada aos que mais ama. Qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores 
apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, 
o Espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente, para a intimidade dos tecidos 
fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam, as emanações do seu corpo espiritual, como radículas 
alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade, elaborada por eles nos processos 
de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo, nessa permuta viva de forças. A simbiose 
espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, em multifários processos de 
mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados ‘mortos’, traumatizados ou 
ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam, em grande parte, ao ‘habitat’ dos chamados ‘vivos’, 
partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios Espíritos 
encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes 



 8 

ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária 
transformação, no rumo de esferas mais elevadas. 

 
15) Vampirismo espiritual 

Atendendo aos mesmos princípios de simbiose espiritual, as vítimas de homicídio e 
violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, fora do vaso físico, entram na faixa 
mental dos ofensores, conhecendo-lhes a enormidade das faltas ocultas, e, ao invés do perdão, com 
que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes. Muitos acometem os 
adversários que ainda se entrosam no corpo físico, empolgando-lhes a imaginação com formas 
mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como ‘infecções fluídicas’ e 
que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. E ainda muitos outros, imobilizados nas 
paixões egoísticas, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não 
se sentem capazes de afastar-se. Inúmeros infelizes, obstinados pela idéia de fazerem justiça pelas 
próprias mãos ou confiados a vicioso apego, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto 
da calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou desforço, infinitamente 
repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço 
e tempo, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, 
porquanto, de órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se a ovóides, 
vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam, mecanicamente, a influenciação, à 
face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que 
alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes. 

Quando a decomposição da vestimenta carnal não basta para consumar o resgate preciso, 
vítima e verdugo se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo, além-túmulo, 
em dolorosos painéis infernais, até que a Misericórdia Divina, por seus agentes vigilantes, após 
estudo meticuloso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação 
daquele Espírito que mereça tal recurso. Executado o projeto, sofre a mulher, indicada por seus 
débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se lhe 
implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se, 
desde a hora inicial da nova existência, ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, 
pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou 
companheiros menos felizes, que integram com ela toda uma equipe e almas culpadas em reajuste. 
Desenvolve-se-lhe a meninice, cresce, padecendo a influência constante dos assediantes, até que, 
freqüentemente por intermédio de uniões conjugais de provação ou em circunstâncias difíceis do 
destino, lhes ofereça novo corpo na Terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, 
lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhes deve. 

Importa observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão 
conjugados dentro da lei de ação e reação, reconhecendo-se que assim como existem medidas 
terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra, na aplicação viva 
do bem, eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a 
oração que ilumina. O hospedeiro das influências inquietantes precisará do próprio exemplo, no 
serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o 
exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. A ação no bem genuíno, com a quebra 
voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre 
aqueles que nos observam, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que nossas 
demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes que, em circuitos 
sucessivos ou ondulações de energia renovadora, modificam os desafetos mais acirrados. Ninguém 
necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações 
expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos, porque, pelo devotamento ao próximo e pela 
humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, 
atraindo simpatias valiosas em nosso favor. É que, em nos reparando transfigurados para o melhor, 
os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo que só o bem será, 
perante Deus, o caminho de liberdade e vida. 

 
16) Mecanismos da mente 

A conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, 
como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. 

Se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória 
ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a 
frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. 
Segundo critério idêntico, o núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção 
específica pela qual o Espírito desencarnado contemplará tão somente, por tempo equivalente à 
conturbação em que se encontre, os quadros terríveis que lhe digam respeito às culpas contraídas, 
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sem capacidade para observar paisagens de outra espécie; escutará exclusivamente vozes acusadoras 
que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, tanto quanto poderá recordar apenas 
acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais, com absoluto olvido de fatos outros, 
até mesmo dos que se relacionem com a sua personalidade. E esses pesadelos não são meras 
criações abstratas, porquanto, em fluxo constante, as imagens repetidas, formadas pelas partículas 
vivas de matéria mental, se articulam em quadros que obedecem  também à vitalidade mais ou 
menos longa do pensamento, justapondo-se às criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que, 
congregando criações do mesmo teor, de outros Espíritos afins, estabelecem, por associações 
espontâneas, os painéis apavorantes em que a consciência culpada expia, por tempo justo, as 
conseqüências de seus crimes. 

E porque o pensamento é força criativa e aglutinante, as imagens plasmadas pelo mal, à custa 
da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável, servem para a formação de paisagens 
regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se 
nas conseqüências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares 
de transviados, se transformam em verdadeiro continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em 
que a loucura e a crueldade, juguladas pelo sofrimento que geram em si mesmas, se rendem 
lentamente ao raciocínio equilibrado, para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. 

 
17) Mediunidade e corpo espiritual 

Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um ‘halo 
magnético’ que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge 
profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que, em se ajustando 
às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo 
vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da 
criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, 
circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo, em 
primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e 
metas que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura 
humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o, ao mesmo tempo que parece emergir dele, à 
maneira de campo ovóide, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se 
estampam e em que todas as idéias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em 
vigor e semelhança, como no cinema comum. Fotosfera psíquica, a aura é, portanto, a nossa 
plataforma onipresente em toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do Espírito, em todas 
as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e 
examinados pelas Inteligências Superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e 
hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso 
porque exteriorizamos o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem 
necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça vibratória, 
espécie de  carapaça fluídica, em que cada consciência constrói seu ninho ideal, que começaram 
todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do 
homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. 

Em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela 
uma importância que a consciência em processo evolutivo, até aí, não conhecera. Usado como 
recurso reparador, no refazimento das células em serviço, carreou novas possibilidades de realização 
para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. O homem operante e 
indagador adormecia com a idéia fixada a serviços de sua predileção; assim, ensaiou, pouco a pouco, 
tal como aprendera o desprendimento nas operações da morte, o desprendimento parcial do corpo 
sutil, durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o 
ligado por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos e, com mais segurança, da 
fossa rombóide. 

Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem  no corpo carnal, a mente se 
volta, no sono, para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias idéias as 
imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência de seus 
desejos. Noutras ocasiões, recolhe, no curso do sono, os resultados de seus excessos, padecendo a 
inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não 
seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas. Numa e noutra condição, é a mente 
suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos 
quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostre inclinada à 
ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes quando, 
pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante, que 
lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a 
temíveis contratos com as forças sombrias. 

Mas dessa posição de espectador à função de agente existe apenas um passo. 
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Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, nos 
órgãos da visão, mais amplas as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas 
para a clariaudiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as 
peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, a se 
condensarem no ectoplasma, se exteriorizam do corpo carnal do médium, na conjugação com as 
forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. Desde então, 
iniciou-se o correio entre o plano físico e o extrafísico, mas, porque a ignorância embotasse ainda a 
mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca, ou 
magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados, por via 
hipnótica, na execução de atividades sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. 

Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto a energia elétrica em si 
mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela 
podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, 
expressando-se-lhe, desse modo, a necessidade de condução reta, quanto a força elétrica exige 
disciplina a fim de auxiliar. 

A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida e, com todas as suas 
deficiências e grandezas, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável 
por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Ninguém se lembrará de suprimir os olhos, porque 
milhões de pessoas deles se tenham servido para perseguir e matar. Urge iluminá-los e esclarecê-los. 
Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, aprimoramento 
da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual possa erigir-se em filtro 
leal das Esferas Superiores, facilitando a ascensão da Humanidade aos domínios da luz. 

 
18) Sexo e corpo espiritual 

 
Entre os vertebrados e muito particularmente no homem, apenas os caracteres morfológicos 

dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a 
figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo 
orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as 
disposições psíquicas da personalidade. Além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua 
individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os 
característicos acentuadamente  passivos ou mais claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede 
real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual, em sua estrutura 
complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das 
profundezas, para nós ainda inabordáveis, da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se 
reuniram magnéticamente umas às outras para a obra multimilenar da evolução. O sexo é, portanto, 
mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer imposições da forma em que se 
exprime, não obstante reconhecermos que a maioria das consciência encarnadas permanecem 
seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para mais vasta complexidade de 
conhecimento e emoção. 

À medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta, para a integração 
com a Humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na 
virtude como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, cujos sentimentos se 
alteiam para as Esferas Superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos 
mais nobres aspectos, imanando-se às forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos 
segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual 
em constante exigência de satisfação imoderada do ‘eu’. 

Até que o Espirito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que 
habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a 
volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações 
instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do 
próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém abre nova conta resgatável em tempo 
certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas 
superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas 
encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquico-magnéticos 
que lhes são necessários ao progresso. Privando a companheira ou o companheiro do alimento 
psíquico, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e, se as forças sexuais não 
se acham suficientemente controladas por valores morais das vítimas, surgem, freqüentemente, 
longos processos de desespero ou de delinqüência. 

As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes da personalidade, à falta de 
sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades, ainda 
vacilantes, do discernimento e, à maneira do esfaimado, alheio ao bom-senso, a criatura lesada em 
seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme 



 11

ou despeito. À face das torturas genésicas a que se vê relegada, gera aflitivas contas cármicas a lhe 
vergastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Compreendamos, pois, que 
o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual, e conseqüentemente no corpo físico, por 
santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, 
desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. 

 
19) Alma e reencarnação 

Logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais 
produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e, apenas depois disso, consegue 
elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi 
longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas, pelo ensejo de auto-exame, no qual as 
aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram idéias. Todavia, se essa 
operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remorsos, depois do 
túmulo, por recalcados na consciência, a aflorarem, todos eles, através de reflexão, renovando as 
imagens com que foram fixados na própria alma. Criminosos que mal ressarciram os débitos 
contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam, em torno de si mesmos, as cenas 
degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos 
desgovernados. Tiranetes diversos volvem a sofrer nos tecidos da própria alma os golpes que 
desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre 
também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas 
magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. As vítimas do 
remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em 
zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. 

O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do 
equilíbrio moral nos reinos do Espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na 
Terra, como retortas de recuperação e de auxílio. Além-túmulo, no entanto, o estabelecimento 
depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as consciências 
empedernidas aí se congregam às consciência enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em 
que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, 
esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. É assim que as inteligências ainda 
perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor 
do arrependimento, para a imprescindível restauração. O inferno, no clima espiritual das várias 
nações do Globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere-hospital, em que a diagnose terrestre 
encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologias comum, e outras muitas, 
desconhecidas do homem, nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e, muitas vezes, 
nutridas pelas formas-pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais, de 
extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando 
não obedecem às idéias infelizes, longamente recapituladas no tempo. 

Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o Espírito endividado a carga de superfície, 
exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam; contudo, tão logo 
revele os primeiros sinais de positiva renovação par ao bem, regista o auxílio das Esferas Superiores, 
que, por agentes inúmeros, apóiam os serviços da Luz Divina onde a ignorância e a crueldade se 
transviam na sombra. Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora 
convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os 
compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de 
que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se, 
tanto maior quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do 
conhecimento. Muita vez, ascendem a escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções de 
vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando 
os próprios créditos; todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas 
vítimas tenham já superado todas as seqüelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por 
‘sementes de destino’, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a 
níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem 
consciencialmente consigo próprios. 

Urge reparar, entretanto, que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução 
natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões requerem 
conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de 
virtude. Entendamos, assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam  sem preço. 
O progresso pode ser comparado a montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os 
problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser 
consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e 
armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no 
trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os 
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infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque, com a prudência 
e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a 
nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício da nossa vontade, formamos novas 
causas, refazendo o destino. 

Perguntar-se-á se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que 
indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Cada entidade 
reencarnante apresenta particularidades na recorporificação, não obstante os processos de 
nascimento, como os de morte, parecerem iguais para todas as criaturas. Os Espíritos superiores, 
quase sempre em ligação sutil com a mente materna, podem plasmar por si mesmos, não raro com a 
colaboração de Instrutores da Vida Maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, 
interferindo nas essências cromossômicas. Os Espíritos categoricamente inferiores, na maioria das 
ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações 
femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou a 
‘ovoidização’, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em moldes inteiramente dependentes 
da hereditariedade. Entre ambas as classes, contamos com milhões de Espíritos medianos na 
evolução, com créditos e dívidas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. 

Institutos de escultura anatômica funcionam no Plano Espiritual, brunindo formas diversas, 
de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que aos reencarnantes competirá, mais 
tarde, atender. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente a supervisioná-
la com o seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos 
absolutos da herança física, são admitidos a instituições-hospitais em que magnetizadores 
competentes se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes, que os adormeçam, por períodos 
variáveis, de conformidade com sua evolução moral, a fim de que os princípios psicossomáticos se 
adaptem a justo restringimento, em bases de sonoterapia. Desse modo, regressam ao berço humano, 
nas condições precisas, qual operário a quem se concede novo uniforme de trabalho. Paternidade e 
maternidade, raça e pátria, lar e sistema sangüíneo são conjugados com previdente sabedoria para 
que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades ao êxito do empreendimento que se inicia. 

 
20) Corpo espiritual e religião 

À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do 
homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a 
grandeza do Universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a idéia 
inalienável de Deus. Conduzindo-se, então, de modo racional, experimentou profundas 
transformações. Estabelecido o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem 
começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer, conscientemente, 
para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador  da Sua Obra Divina. Espicaça-se-lhe, 
então, a curiosidade construtiva. 

Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a 
razão e a animalidade, grande massa de Espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, 
renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso 
representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, 
instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Depois de longos e porfiados milênios de 
luta espiritual, surgem no mundo, como grupos por eles organizados, a China pré-histórica e a Índia 
védica, o antigo Egito e civilizações outras que se perderam no abismo das eras, nos quais a religião 
assume aspecto enobrecido como ciência moral de aperfeiçoamento, para mais alta ascensão da 
mente humana à Consciência Cósmica. Dentre todos, desempenha o Egito missão especial, 
organizando escolas de iniciação mais profunda. Os padres tebanos conheciam, de maneira precisa, 
a evidência do corpo espiritual que pode exteriorizar-se para ações úteis ou criminosas. Cultivam a 
mediunidade em grau avançado, atendem a complexas aplicações do magnetismo, traçam disciplinas 
à vida íntima e comunicam-se com os desencarnados de modo iniludível, consagrando-lhes 
reverência especial. 

Nesse campo de conhecimento mais nobre, reencarna-se Moisés como missionário da 
renovação, para dar à mente do povo a concepção do Deus Único, transferindo-a dos templos 
iniciáticos para a praça pública. Os dez mandamentos, recebidos mediunicamente pelo profeta, 
brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito, dentro da ordem social. A palavra da 
Esfera Superior gravava a lei de causa e efeito, advertindo-o solenemente: –  

Consagra amor supremo ao Pai de Bondade Eterna, n’Ele reconhecendo a tua divina origem. 
Precata-te contra os enganos do antropomorfismo, porque padronizar os atributos divinos 

absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do 
orgulho. 

Abstém-te de envolver o Julgamento Divino na estreiteza de teus julgamentos. 
Recorda o impositivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na 

esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. 
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Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza 
sublime. 

Responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. 
Foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso emite ondas 

de força desorientada que voltarão sobre ti mesmo. 
Evita a apropriação indébita para que não agraves as próprias dívidas.  
Desterra de teus lábios toda palavra dolosa a fim de que se não transforme, um dia, em 

tropeço para os teus pés. 
Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar 

alegria e tranqüilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os 
passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. 

 
Com Jesus a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem 

templos de pedra, nem rituais. Nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Ensina que 
a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da 
caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Afirma-lhes que a 
Casa de Deus está constituída por muitas moradas, nos mundos que enxameiam o firmamento, e que 
o homem deve nascer de novo para progredir na direção da Sabedoria Divina. Proclama que a morte 
não existe e que a Criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. 

Moisés instalara o princípio da justiça, coordenando a vida e influenciando-a de fora para 
dentro. Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração, de dentro para 
fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o Cristianismo grandioso e simples ressurge agora no 
Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, para que nossa alma se liberte da sombra 
que a densifica, encaminhando-se, renovada, para as culminâncias da Luz. 

 
 
   SEGUNDA PARTE 
 

1) Alimentação dos desencarnados 
O corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou 

sínteses quimioeletromagnéticas, hauridas no reservatório da Natureza e no intercâmbio de raios 
vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. De qualquer modo, 
porém, com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela, quando já consiga 
valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais magnéticos, o corpo espiritual conta 
com os processos da assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não 
prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos, pela epiderme ou pelos emunctórios normais, 
compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível, nas operações nutritivas, e pela 
essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados 
excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. 

 
2) Linguagem dos desencarnados 

A linguagem do Espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Todavia, é 
forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui 
fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após 
desligar-se do corpo físico. 

 
3) Corpo espiritual e volitação 

Após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações 
na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, 
munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com 
possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo 
e a atração, nessas circunstâncias, não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório 
físico. 

 
4) Linhas morfológicas dos desencarnados 

As linhas morfológicas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que 
trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que 
esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si 
obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a 
criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima,através 
da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas.  
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Se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual, em 
adiantada senectude, gastará algum tempo para se desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, se 
deseja remoçar o próprio aspecto, e, na hipótese de haver partido da Terra, na juventude primeira, 
deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caos se proponha a obtenção de traços de 
madureza. Cabe considerar que isso ocorre apenas com os Espíritos, aliás em maioria esmagadora, 
que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado 
seu progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células espirituais, Em alto nível, 
a Inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por 
vezes, alguns anos a efetuar. 

 
5) Apresentação dos desencarnados  

Decerto, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, 
roupagem confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. É 
importante considerar, todavia, que os Espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, 
guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de 
aglutinas mentais com que envolvem a mente mediúnica encarnada, recursos esses nos quais 
plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para as 
percepções do médium coloração e movimento. 

 
6) Justiça na Espiritualidade 

No mundo espiritual, decerto, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora 
saibamos que o mecanismo de regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. 
Ainda assim, existem aqui santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam 
as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. 

 
7) Vida social dos desencarnados 

No Plano Espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em 
quase dois terços, permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. No 
plano físico, a equipe doméstica atende à consangüinidade em que o vínculo é obrigatório, mas, no 
plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Com os dois 
terços ainda ligados aos núcleos terrenos, encontramos um terço de Espíritos relativamente 
enobrecidos que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos 
méritos com que se fazem segura instrumentação das Esferas Superiores. 

 
8) Matrimônio e divórcio 

Quanto à reunião no Plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a 
conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. 

Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no Plano Espiritual, somos de parecer 
não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões 
conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em 
comum. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, 
em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte 
do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto de contas. 

 
9) Separação entre cônjuges espirituais 

Pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para 
serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua, ou para resgatar 
compromissos determinados. Em ambas as modalidades, o companheiro ou companheira em 
condição de superioridade roga, com êxito, a possibilidade de custodiar o objeto de sua veneração e 
de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados, em regime de completa renúncia. 

 
10) Disciplina afetiva 

Enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir  a incontinência sexual como regra de 
conduta nos planos superiores da Espiritualidade. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o 
casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter 
santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza, na edificação coletiva. 

 
11) Conduta afetiva 

Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de 
si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente despendendo-as no 
circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou, então, em 
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serviço nobre, através do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, 
transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. 

 
12) Diferenciação dos sexos 

Os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam, na constituição 
que lhes era própria, a condição que poderemos nomear por ‘teor de força’, expressando qualidades 
predominantemente ativas ou passivas. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas 
Inteligências Superiores, em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução 
sexuada começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos que 
culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. 

 Quanto à perda dos característicos sexuais, ocorrerá espontaneamente, quando as almas 
humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando, após 
milênios de burilamento, para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades 
nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da 
perfeição, a glória divina do Criador. 

 
13) Gestação frustrada 

Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade 
reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. 

 
14) Aborto criminoso 

Toda reparação perante a Lei se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida 
fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Desse modo, segundo o princípio 
fundamental do Direito Cósmico a expressar-se no ensinamento de Jesus que manda conferir ‘a cada 
um  de acordo com as próprias obras’, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para 
extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, 
com os quais, perante a Justiça Eterna, os nossos débitos jazem associados. 

É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, 
mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, 
à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as 
energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos 
tecidos da própria alma a sementeira de males que frutescerão, mais tarde, em regime de produção a 
tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, à feição de víbora 
magnética, mas também porque assimilam, inevitavelmente, as vibrações de angústia e desespero, 
de revolta e vingança, dos Espíritos que a Lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra 
de restauração do destino. 

O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por 
choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito, mergulhando as 
mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas 
se lhes façam as gratificações e obséquios dos Espíritos Amigos e Benfeitores que lhes recordam as 
qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico 
desordenado e infeliz. Ressurgem, na vida física, externando gradativamente, na tessitura celular, as 
disfunções que as caracterizam. 

Entretanto, sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. A mulher que se 
reconhece com dívidas no aborto provocado, ou quem ontem abandonou os próprios filhos, pode 
hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O Evangelho do Senhor, na 
palavra do Apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns 
para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. 

 
15) Passe magnético 

Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no corpo espiritual, psicossoma 
ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no veículo carnal, provocando determinada causa de 
sofrimento. A dor, portanto, é sempre uma situação de alarma  ou emergência, requisitando socorro 
externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Pelo passe magnético, 
notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode 
soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa, novamente ajustada à confiança, 
magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o Estado 
Orgânico  se recomponha para o equilíbrio indispensável. 

Orar em nosso favor é atrair a Força Divina para a restauração de nossas forças humanas, e 
orar em benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos que 
queiram realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-
ajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e 
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redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos, perante a Vida 
Eterna, justiça que preceitua seja dado ‘a cada um segundo as suas próprias obras’, cabendo-nos 
recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias e, 
por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. 

 
16) Determinação de sexo 

Nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da 
formação. Daí ser claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo, na 
primeira fase da vida embrionária; contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera 
dos destinos humanos traria conseqüências imprevisíveis à organização moral , entre as criaturas, 
porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo fisiológico, impondo talvez inversões 
desnecessárias e imprimindo graves complicações no foro íntimo de quantos fossem submetidos  a 
tais experimentações, contrárias à inteligência da vida que reflete a Sabedoria de Deus.  

 
17) Desencarnação 

Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da Justiça 
Divina, mas porque a própria Lei Divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no 
hausto do Criador.  

Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetis fulminatórios, afogamentos, 
enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas 
responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, em plena desaprovação da consciência, 
determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, 
notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a 
organização emotiva e o sistema hematopoético.  Ante o impacto da desencarnação provocada, 
semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo, para o qual 
não há termo correlato na diagnose terrestre. Indescritíveis flagelações, que vão da inconsciência 
descontínua  à loucura completa, senhoreiam essas mentes torturadas, por tempo variável, conforme 
as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano 
carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem, 
gradativamente, com a justa cooperação dos Espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se 
afinem. 

Não relacionamos nessa apreciação os problemas do suicídio associado ao homicídio, os 
quais, muita vez, se fazem seguidos, em reencarnação posterior do infeliz, por lamentáveis reações, 
com a morte acidental ou violenta na infância, traduzindo estação inevitável no ciclo do resgate. 

No que tange às moléstias conseqüentes, surgem nos mais diferentes períodos, crestando a 
existência do veículo físico, desde a vida ‘in utero’ até os dezoito e vinte anos de experiência 
recomeçante, e, como vemos, são doenças secundárias, porque sua etiologia  reside na estrutura da 
própria alma. Os enfermos dessa espécie são conduzidos a outros enfermos espirituais, os que 
corromperam os próprios centros genésicos pela delinqüência emotiva ou crimes de aborto, para 
que, servindo de guardiões de companheiros que também se conspurcaram perante a Eterna Justiça, 
se recuperem, a seu turno, regenerando a si mesmos pelo amoroso devotamento com que lutam e 
choram, no amparo aos filhinhos condenados à morte ou atormentados desde o berço. 

Segundo observamos, as existências interrompidas, no alvorecer do corpo denso, raramente 
constituem balizas terminais de prova indispensável na senda humana, porque, na maioria dos casos, 
representam cursos rápidos de socorro ou tratamento do corpo espiritual desequilibrado por nossos 
próprios excessos e inconseqüências, compelindo-nos a reconhecer, com o Apóstolo Paulo, que 
nosso instrumento de manifestação é templo da Força Divina, por intermédio do qual, associando 
corpo e alma, nos cabe a obrigação de aperfeiçoar-nos, na exaltação constante a Deus. 

 
18) Evolução e destino 

Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos 
do Bem Eterno. O Espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que 
deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos 
contraídos. Padecemos, sim, durante a recapitulação de nossas experiências, o impulso de enveredar 
por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado, 
instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em 
contraposição ao que devemos ser. 

Quanto à percentagem de tempo no plano espiritual, para as criaturas de evolução mediana, 
varia com o grau de aproveitamento do tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. 
Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes, mais largo período 
desfruta na Esfera Superior para obtenção de mais nobres recursos para a ascensão. 
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19) Predisposições mórbidas 
A imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os 

desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os 
desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. De 
modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis guarda no corpo espiritual as suas causas 
profundas. A recordação de faltas graves, mormente das que jazem recalcadas no Espírito, sem que 
o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, 
cria na mente um estado anômalo, como ‘zona de remorso’, em torno da qual a onda contínua do 
pensamento enovela-se em circuito fechado, com reflexo na parte do veículo fisiopsicossomático 
ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Estabelecida a 
idéia fixa sobre esse ‘nódulo de forças mentais desequilibradas’, é indispensável que 
acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos 
exonerados do fardo íntimo, ou redimidos perante a Lei. 

As enquistações de energias profundas, no imo da alma, expressando as chamadas dívidas 
cármicas, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque, se nos 
comprometemos diante da Lei Divina, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em 
qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa aos outros. É 
assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as 
sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para enfermidades, por vezes 
agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em 
processos de obsessão. Todavia, mesmo que perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos 
conosco os resíduos mentais da culpa, que um dia virão à tona para a necessária expunção, à medida 
que se nos acentue o devotamento à higiene moral. 

 
20) Invasão microbiana 

Excetuados os quadros infecciosos gerados pela ausência da higiene comum, as depressões 
criadas em nós por nós mesmos, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição 
ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam determinados 
campos de ruptura na harmonia celular. Emerge, então, a moléstia, quando o enfermo, sem atitude 
de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não 
consegue assimilar as correntes benéficas do Amor Divino que circulam incessantes em torno de 
todas as criaturas, por intermédio de agentes inumeráveis, a todas estimulando para o máximo 
aproveitamento da existência. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, 
pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de 
solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio, conseguindo 
circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos. 

O bem constante gera o bem constante e, quando mantida a nossa movimentação infatigável 
no bem, todo o mal por nós praticado se atenua, gradativamente, desaparecendo ao impacto das 
vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos entendimento e 
amor puro, sem necessidade de recorremos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios 
de treva que se nos incorporem ainda ao fundo mental. 

Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo por que os princípios de Jesus, 
desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à 
simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem a 
imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na auto-defensiva 
contra os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades 
imprescindíveis à evolução para Deus.         FIM 

 
 
   Nota explicativa 
Objetivamos, com esse resumo do extraordinário livro de André Luiz, atender ao desejo de 

amigos e parentes, conhecedores dos demais volumes que compõem a obra do autor espiritual, mas 
que se manifestaram confusos diante da profundidade de conceitos e linguagem por ele empregados 
no volume em tela. Houve quem o taxasse de ‘misterioso’, juntamente com “Mecanismos da 
Mediunidade”, que também resumimos, pela mesma razão. 

Nosso trabalho visa, assim, cooperar com os que desejam empreender a leitura da obra de 
André Luiz, mas não ousam abordar, pelo menos na primeira tentativa, o livro em questão, na sua 
versão plena, original. Buscamos registrar todas as passagens julgadas essenciais, simplificando a 
linguagem em alguns tópicos e evitando terminologia técnica ou erudita, sempre que possível. 

Neste “Evolução em dois Mundos”, desenvolve o autor conceitos relativos ao corpo 
espiritual, psicossoma ou perispírito, bem como trata da evolução paralela dele e do corpo físico, no 
plano espiritual e no da matéria densa, sempre sob a segura direção das Inteligências Superiores, 
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colaboradoras de Deus, demonstrando a insuficiência das teorias mecanicistas e atéias para explicar 
o surgimento da vida no Planeta e seu desenvolvimento e ascensão até o homem. Pelas razões já 
apresentadas, atenuamos as passagens de teor mais científico e técnico, conservando em sua quase 
totalidade as que dizem respeito mais de perto à orientação sábia que André Luiz nos ministra, para 
estimular nosso esforço evolutivo, constituindo igualmente precioso alerta para que evitemos os 
perigos que assomam em nossa trajetória. 

 
     MMA, Curitiba, 25 / 05 / 01 
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