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INTRODUÇÃO 

 

“O mundo apresenta-se como um complicado tecido de eventos, no qual conexões 

de diferentes espécies se alternam, se sobrepõem ou se combinam, e deste modo 

determinam a contextura do Todo” (Fritjof Capra em O Ponto de Mutação). 

O Ceticismo, em termos filosóficos, nada mais é do que um questionamento de 

fatos, opiniões, conhecimentos ou crenças. Como doutrina, é aquela em que a mente 

humana não tem como garantir certezas, a respeito da verdade. Fundada por Pirro, filósofo 

grego (318-272), e caracterizada pelo fato de duvidar dos fenômenos que cercam o ser 

humano. Contudo, no decorrer dos séculos e até os dias atuais, a Lei do Progresso, 

trazendo o desenvolvimento intelectual e moral, incessantemente, vem atendendo aos 

apelos daqueles que bradam: “Quero provas objetivas para poder acreditar!”  Contudo, 

será que estamos preparados, aqui na Terra, um mundo tridimensional, onde ficamos à 

mercê dos cinco sentidos, para descortinarmos determinados horizontes? Será que, 

mesmo diante de tantos avanços científicos, biológicos e tecnológicos, ao longo dos 

séculos, não percebemos a nossa pequenez perante a grandeza do Universo? Será que não 

aprenderemos jamais a conviver, uns com os outros, independentemente do credo, da 

etnia e das condições socioeconômicas, preservando a paz em todas as situações? Será 

que é tão difícil perceber que a Terra é um organismo vivo e que precisamos preservá-la a 

todo custo?                                                                                                          

Creio que nos falta, muitas vezes, diante da imensidão que nos rodeia, humildade 

para reconhecer as nossas limitações, em especial dos valores espirituais que regem a 

Natureza e os Seres Humanos. Há que se ter uma visão maior do Todo. Stephen Hawking, 

doutor em Cosmologia, físico consagrado e professor na Universidade de Cambridge, 

falecido em   2018, e reconhecido como um dos mais importantes cientistas do século XX, 

afirmava que, para que todos possam tomar parte na discussão sobre o porquê da 

existência do Universo e de todos nós, e então conhecermos a mente de Deus, teríamos 

que, antes, chegarmos a uma teoria completa e que fosse compreendida por todos e não 

só por uma elite de cientistas. O que atualmente nos parece inviável em nosso planeta, 

dadas as diferenças sociais, econômicas, filosóficas e religiosas, que caracterizam as nações 

em todos os continentes. No meu entendimento, são reflexos negativos das histórias das 

civilizações, eivadas por conquistas sangrentas, conflitos de interesses e guerras 

sequenciais. Resumindo: falta-nos a percepção real da causa primária de todas as coisas, 

Deus, e de sua Lei Suprema! Falta conhecimento sobre o mundo do Espírito, que não pode 

ser explorado com instrumentos puramente materiais.  
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Muitos cientistas consideram o Universo constituído por partes ou sistemas 

inteligentes, cada qual cumprindo a sua missão, interligados por elos de forma harmônica, 

o conjunto ou o Todo, criado e governado por uma mente superior, o Deus perfeito e 

eterno de cada credo. Ou seja, O Todo é Mente, conforme estabelecido na Filosofia 

Hermética como “O Princípio do Mentalismo”, por Hermes Trismegisto, personagem da 

antiguidade, alquimista reverenciado como mestre do conhecimento.  O Todo é infinito e 

eterno. Como parte desse Todo, precisamos compreender, já que somos inteligentes, os 

porquês da vida e da morte. Afinal, somos constituídos por partes ou sistemas físicos 

inteligentes, como o circulatório, o respiratório, o cardiovascular, o muscular, o nervoso, o 

endócrino, o esquelético, o urinário e o genital, que se harmonizam por elos, o todo sendo 

governado por uma mente, a de cada criatura. E como vai a nossa mente?                                                                               

Atuamos por meio de quatro planos temperamentais: mental, emocional, físico e 

intuitivo, mas cada indivíduo com percentuais diferentes e as experiências feitas pela 

psicóloga e bióloga norte americana Muriel Bruce Hasbrouck, publicadas em seu livro 

Pursuit Of Destiny, analisando cada um dos planos acima citados, indicam a predominância 

do emocional na maioria dos casos. Por quê? Quais as possíveis causas de desarmonia dos 

planos temperamentais nos seres humanos, de modo geral? 

No campo da Psicologia e da Psicanálise, foram inegáveis as contribuições de Freud 

e de Carl Jung, este último sendo considerado, por muitos cientistas, o pai da Psicologia 

Transpessoal, em razão das suas experiências no funcionamento do psiquismo na instância 

inconsciente.  Foram surgindo novas teorias através das pesquisas dos fenômenos 

mediúnicos e parapsicológicos, enriquecendo o conhecimento quanto ao comportamento 

dos processos mentais, da cognição, dos fenômenos conscientes e inconscientes, da 

atenção, da emoção, da motivação, da personalidade, dos relacionamentos e da 

inteligência, trazendo à tona, inclusive, os novos coeficientes de inteligência emocional e 

espiritual.  A Psicotrônica, ciência que estuda os fenômenos paranormais, avança cada vez 

mais com os recursos da eletrônica.                                                                         

No cenário da religiosidade, há que se destacar que o sentimento religioso é a base 

das civilizações, sendo que os autores dos primeiros livros de ciência foram os teólogos. 

Com o tempo, surgiram regras, rituais e sacrifícios, conforme ideias e interesses de cada 

cultura, diante de acontecimentos considerados inexplicáveis. Reformadores se 

apresentaram em diversos locais, alguns enviados como mensageiros divinos, para 

auxiliarem o progresso, estabelecendo novos paradigmas, de acordo com as possibilidades 

de compreensão e de difusão.                                                

E assim foram firmados credos, cada qual procurando decifrar o pensamento de 

Deus. As filosofias foram trazendo luzes para as ideias cristãs, profetas e líderes firmaram 



5 
 

princípios e conceitos, cabendo à ciência a manutenção das ideias iniciais ou renová-las, 

de acordo com as comprovações.                                                                                                          

A Doutrina dos Espíritos, expressa nos livros publicados por Allan Kardec, trazendo 

seguidos ensinamentos filosóficos, morais e científicos, e suas possíveis consequências 

religiosas, vem se expandindo cada vez mais, principalmente no Brasil, graças às 

psicografias feitas por conhecidos médiuns, como Francisco Cândido Xavier e Divaldo 

Franco.                                                                               

No campo científico, o determinismo newtoniano exerceu profundas influências 

desde quando Isaac Newton (1643-1727) estabeleceu as Leis da Mecânica, a Teoria da 

Gravitação, as Leis do Movimento, afirmando que dentro do núcleo do átomo existia 

matéria, até que um divisor de águas começou a surgir, quando Max Planck (1858-1947), 

que recebeu o Prêmio Nobel em 1918, apresentou seu experimento sobre a radiação dos 

corpos negros, concluindo que o comportamento dos elétrons era caracterizado por uma 

dualidade, podendo se apresentar ora como partículas, ora como ondas, a energia sendo 

produzida em pacotes, denominados quantas. O que permitiu o estudo do 

comportamento das partículas subatômicas, que não obedecem às leis do movimento 

firmadas por Newton. O próximo passo coube ao cientista alemão Werner Karl Heisemberg 

(1901-1976), ao formular o Princípio da Incerteza, declarando ser impossível determinar, 

de forma precisa e simultânea, a velocidade e a posição de um elétron. E finalmente, 

fechando o divisor de águas, Albert Einstein (1879-1955) apresentou a Teoria da 

Relatividade, provando que, no núcleo do átomo, existe energia e não matéria e que o 

tempo e o espaço não eram referenciais absolutos. A mudança de conceitos, que causou 

grande impacto na Ciência, não foi, no entanto, ainda compreendida por grande parte da 

humanidade, presa aos valores materiais. A Física Quântica, na realidade, abriu as portas 

para uma visão espiritual, com a queda do puro materialismo. Estamos todos entrelaçados 

com o Universo, no seio de um vasto campo de informações, de níveis coletivos, e 

precisamos controlar tudo aquilo que nos chega à mente, para cumprirmos a Lei de Deus.                                                                                                                             

Fomos, de modo geral, acostumados, desde a infância, a aceitar padrões e formas, 

pela frequência dos acontecimentos. Hoje, no entanto, sabemos que um elétron, mudando 

de órbita, cria um movimento descontínuo, dando um salto quântico.  Então também 

poderemos dar esse salto, para treinarmos o equilíbrio entre valores materiais e 

espirituais, o que nos levará a harmonizar nossos planos temperamentais e a uma 

consciência espiritual.                                                                                                                 

Se o Ceticismo é um gerador de dúvidas e questionamentos, não será por meio de 

dogmas, com pressupostos teóricos firmados por doutrinas filosóficas ou religiosas, mas 

sim com a parceria da Ciência e com a fé raciocinada, que poderemos descortinar novos 
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panoramas. Somos mesmo habitantes de um mundo, onde as bases das civilizações foram 

marcadas por um sentimento místico, filosófico e de religiosidade desordenados.  

Precisamos compreender a perfeição da obra do Criador e o verdadeiro significado das 

suas leis.                                          

  Olhando à nossa volta, contemplando o horizonte, o céu, os mares, as   paisagens, 

as construções, os animais e tudo o mais, poderemos formular perguntas a respeito de 

tudo, incluindo a nós mesmos. Nessa inclusão, se vivenciamos experiências paranormais, 

ainda que muitas não tenham sido codificadas por conceitos científicos de modo pleno, 

precisamos de algum modo e, quem sabe, compartilhar, encontrando, possivelmente, 

outros casos semelhantes, levando-nos às pesquisas, independentemente das barreiras 

existentes no caminho. Lembremo-nos que somente quinze séculos após Ptolomeu, o 

sistema de Copérnico foi aceito e começou a vigorar. 

Para entendermos o caminho de evolução do ser humano, necessitamos mergulhar 

fora do campo da Biologia normal e entrarmos no campo de uma outra mais elevada, o 

que, aliás, já acontece em grandes escalas, graças à Física Quântica e à Neurociência, que 

permitiram, após estudos, experiências e comprovações, o estabelecimento de inúmeros 

conceitos comprovados. A Neurofisiologia, com os recursos da ressonância magnética, 

veio mostrar que o cérebro humano produz mais transmissores do que um chimpanzé e, 

no entanto, em termos genéticos, a diferença é menor que 1%. Segundo informações 

dadas em palestra no Clube Naval, onde eu estava presente, realizada pelo Dr. Carlos La 

Rosa, professor e cientista, que participou, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, de 

uma reunião a respeito da reencarnação, cerca de 92% dos membros, diante de provas 

incontestáveis, consideraram a reencarnação como uma realidade. Perguntei-lhe o porquê 

de não oficializarem a conclusão e ele respondeu que a Academia Científica do Vaticano 

pediu tempo, o que foi atendido, em reconhecimento do rigor dispensado pela Igreja nos 

processos de canonização. E, no entanto, até o ano de 538, quando vários Concílios 

Eclesiásticos se posicionaram contrários, a reencarnação era ensinada, quando então o 

Imperador Justiniano promulgou uma lei, considerando hereges os que sustentassem a 

crença, que era conhecida desde 3000 a.C., quando Pitágoras, Platão, Sócrates, Tales de 

Mileto e outros importantes personagens da história defenderam a reencarnação 

abertamente. Sócrates afirmava que “O homem é uma alma encarnada. Voltarei meus 

passos ao caminho que meus corpos já percorreram, fazendo meus discursos dos discursos 

que já fiz”.                                                              

Aqueles que tiveram a oportunidade de ler alguns dos meus livros publicados, 

como “Os Portadores da Esperança”, tiveram conhecimento que, desde a minha infância, 

passei por diversos fenômenos considerados paranormais ou extrassensoriais, e que no 
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meu entendimento, após anos de estudo e experiências, caracterizo como faculdades 

mediúnicas diversificadas, conforme os ensinos da Doutrina  Espírita, a qual me dediquei 

a partir da década de 70, quando ocorreram outros fatos significativos.                                                                                                                 

Em 1999, publiquei o livro “Aprenda a se Conhecer e a ser Feliz”. Logo após o lançamento, 

passei por uma projeção de consciência, enquanto dormia, sendo conduzido, em fração de 

segundos, a um local do espaço, onde nada via nem ouvia, mas sabia que era uma sala de 

aulas, com outras consciências presentes. Em dado instante, uma voz se fez ouvir, dizendo: 

“Sou um mestre e chegou o momento de lhes responder perguntas que fazem 

continuadamente. Elas deverão ser compartilhadas, sem quaisquer vínculos financeiros e, 

para de algum modo, beneficiar o próximo”. Ao acordar, lembrando-me de tudo o que foi 

ensinado, anotei em folhas de papel, guardadas no meu acervo literário.                                                                                                            

 Tendo em vista a minha ignorância para a compreensão de alguns dos 

ensinamentos, como por exemplo, sobre a Holografia do Universo, procurei os 

fundamentos na literatura à disposição nas livrarias. E o mais interessante é que a maioria 

das informações que o Mestre nos deu, foram dadas, no passado, algumas na antiguidade, 

por personagens ícones nas ciências, filosofias e religiosidades. Certamente foram eles 

intuídos para tal.                                                                                                        

Nesta obra, “Nossos Passos, à Luz dos Fatos”, para os que tiverem interesse, 

tentarei compartilhar algumas informações recebidas durante a minha projeção de 

consciência, narrando fatos, experiências espirituais e a necessidade de uma consciência 

espiritual coletiva nos caminhos da Humanidade.                                                                                                                 

     O livro poderá ser repassado, pois não há finalidades lucrativas.   

 

Carlos Rogério Bonorino Nobre 
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CAPÍTULO I 

 

A LEI MAIOR 

“Uma grande atração governa o Universo por inteiro: Amor. Ele canta na 

arquitetura das linhas, na sinfonia das forças, nas correspondências dos conceitos, sempre 

presente. Chama-se atração e coesão no nível da matéria; impulso e transmissão no nível 

energia; impulso de vida e de ascensão no nível espírito” (Pietro Ubaldi). 

Ideias, Formas, Amor e Verdade, eis a Lei de Deus. Tudo o que existe é fruto de 

ideias. Deus é a causa primária de todas as coisas. Antes de se manifestar, teve ideias para 

estabelecer formas, criou todos os elementos indispensáveis para cada uma delas, nas 

proporções necessárias e, quando considerou tudo pronto, do foco ou ponto de aplicação 

de sua vontade (força do pensamento), irradiando e atraindo, estabeleceu dois princípios 

gerais, um espiritual e outro material, firmando com eles uma trindade universal. E, como 

esclareceu Pietro Ubaldi em seu livro “A Grande Síntese”, o “Universo resultou de uma 

grande onda, desde o centro, caminhando para um vir-a-ser contínuo, movimento feito de 

energia e vontade, para atingir a matéria, a forma! Entretanto, de modo a manter o 

equilíbrio do conjunto, a grande onda de ida tinha que ser compensada por outra 

equivalente de volta. Um movimento inverso, onde a matéria se desmaterializa, 

desagregando-se e se expandindo em forma de energia. Assim, a primeira onda se refere 

à criação, à origem da matéria, à condensação das nebulosas, à formação dos sistemas 

galácticos e planetários. A segunda onda, de regresso, é a de evolução da matéria até os 

limites definidos por Deus”. 

Em um determinado momento, Deus criou os Espíritos, simples e ignorantes, com 

o atributo da inteligência e com um livre-arbítrio se desenvolvendo com a consciência de 

si mesmo. Todos os Espíritos são, pois, filhos de um mesmo Pai e tendem para o mesmo 

fim: tornarem-se puros, cumprindo integralmente a Lei de Deus. O que exige uma busca 

constante de sabedoria e amor. 

O amor é um sentimento de carinho, uma demonstração de afeto. É de essência 

divina e todos os Espíritos trazem a centelha sagrada. Mas precisam cultivar esse amor e 

não existem dois Espíritos iguais. Desde o momento em que o Espírito passa a ter 

consciência de si mesmo, ele é trino, como é a Lei de Deus, usando, no caminho evolutivo, 

inteligência, vontade e livre-arbítrio. Para cumprirem a Lei do Amor, os Espíritos precisam 

de conhecimento e sabedoria, aprendendo e praticando o amor indistintamente a todos 

os irmãos, independentemente de credos, etnias e condições sociais. Isto significa uma 

busca incessante de progresso, de    escolhas entre o bem e o mal e, na medida em que 
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vão evoluindo, vão sublimando as qualidades, até a ordem ser atingida, quando tornam-

se Espíritos Puros. 

Coube a Jesus, graças à excepcional natureza de seu Espírito, cumprir a missão de 

ordem divina, mostrando aos homens o caminho necessário para o reino dos céus. Não 

disse tudo o que poderia dizer, limitando-se, a respeito de muitas verdades, a utilizar 

parábolas e a lançar gérmens de verdades que o futuro veio mostrar para a humanidade. 

Ele, quando enfatizou “Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, 

acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas”, selou, na realidade, quase toda a Lei das 

Ideias, Formas, Amor e Verdade. No livro “A Caminho da Luz”, psicografado por Francisco 

Cândido Xavier, no Capítulo I, A Gênese planetária, faz referência a uma “Comunidade de 

Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam 

as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias”, e que essa Comunidade, 

da qual Jesus é um dos membros, reuniu-se nas proximidades da Terra, para a solução de 

problemas, por duas vezes e, sendo que na segunda, quando se decidia a sua vinda à face 

da Terra, trazendo a lição do seu Evangelho de Amor. E, como um divino Escultor, O Cristo, 

com seus trabalhadores devotados, estabeleceu os regulamentos associados aos 

fenômenos físicos e à vida, sob as vistas de Deus, necessários à existência dos seres do 

futuro. 

Se elaborarmos uma gênese das religiões, iremos encontrar inúmeros 

reformadores da Humanidade, como Rama, Manu, Zoroastro, Hermes, Khrishna, Buda, 

Lao-Tsé, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Confúcio, Platão, Sócrates e outros, que representaram, 

nos séculos passados, filosofias e religiões, precursoras de Jesus. Inúmeros deles 

caminharam, anunciando a vinda do Cristo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, 

publicado por Allan Kardec em 1857, a pergunta “Qual o tipo mais perfeito que Deus tem 

oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo”, foi respondida, pelos Espíritos 

Superiores: JESUS”. 

A Lei de Deus é trina, como já citamos, e o princípio da trindade norteia tudo no 

Universo. É um princípio que determina ordem e equilíbrio. Tudo nasce de uma semente 

e a vida precisa percorrer ciclos. Os Espíritos avançam progressivamente e cada um recebe 

determinada missão, devendo passar por provas diversificadas e adquirirem 

conhecimento. Uns progridem mais rapidamente, outros mais demoradamente, mas todos 

destinados a atingirem a perfeição relativa, a de máxima pureza concedida. Só Deus é 

perfeito!  Há que se compreender que a Criação não foi antropomórfica, Deus criando fora 

de si e, sim, fruto da vontade, do seu Pensamento. Como um sopro, criou um Sistema 

Relativo, do qual os Espíritos participam em seus caminhos evolutivos até a condição de 

Espíritos Puros, quando poderão criar, dentro de limites, as formas, frutos de suas ideias, 
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pelo pensamento. No entanto, estarão longe da Verdade, do conhecimento de Deus, que 

é único. Caso contrário, seriam deuses. 

Existe no Universo uma Confederação Intergaláctica, da qual fazem parte os anjos, 

arcanjos, serafins, querubins ou espíritos puros angelicais, tudo sob o comando de Deus, 

que lhes atribui tarefas necessárias para a manutenção da harmonia de todo o Sistema 

Relativo. Quando preciso, ocorrem reuniões para os que fazem parte de tarefas 

específicas. 

Não há quem não esteja impulsionado para a evolução. Quando Hermes 

Trismegisto enunciou o Princípio da Correspondência: “O que está em cima é como o que 

está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Contudo, o que está 

embaixo sempre será mais desordenado, mais limitado”, ele se referiu ao caminho de 

evolução da matéria, se desmaterializando cada vez mais e se expandindo em forma de 

energia. Ou seja, a segunda onda da Criação, a que nos encaminha à pureza, às 

proximidades de Deus. O Universo seria um holograma, como Michael Talbot considera, 

expresso em seu livro “O Universo Holográfico”. Envolvendo matéria, espírito, e 

possibilitando a explicação de fenômenos como telepatia, experiências fora do corpo, 

premonições, transporte de consciência, bicorporeidade, fenômenos de transporte, 

psicocinese etc. David Bohn (1917-1992), da Universidade de Londres, um dos mais 

conceituados físicos quânticos do século XX, e Karl Pribam, neurofisiologista da 

Universidade de Stanford, partindo de diferentes pontos de vista e por caminhos 

diversificados, concluíram que existem evidências claras de que o mundo em que vivemos 

e tudo o que nele está contido, das estrelas aos elétrons em rotação, são imagens 

espectrais, projeções possivelmente de uma realidade muito além da nossa, fora do 

alcance do espaço e do tempo. Os dois ficaram mais convictos de suas ideias, com o passar 

dos anos, quando perceberam que o modelo holográfico explicava fenômenos como a 

telepatia, a premonição, a psicocinese e outros paranormais. 

Wilder Penfield, neurocirurgião canadense, após inúmeras experiências, concluiu 

que “tudo o que já vivenciamos está registrado em nosso cérebro, desde todos os rostos 

desconhecidos que já olhamos numa multidão, até cada teia de aranha que observamos 

na infância”. 

Na realidade, somos, de modo geral, viciados nas nossas ideias e crenças. Se 

alguém nos apresenta algo diferente, ainda que com amparos científicos, normalmente 

acontece uma rejeição. É o ceticismo entrando no jogo. 

Poderemos, no entanto, compreender que o caminho de evolução é feito por meio 

de patamares ou dimensões. Para a Teosofia, o Universo e tudo o que faz parte dele 
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contém uma dimensão física bastante densa e que percebemos pelos sentidos, mas 

também outras seis dimensões, com densidades cada vez mais sutis. Todas as dimensões 

se interpenetram, mas no nosso estágio de evolução só temos, de modo geral, consciência 

sensorial. Todavia, um corpo material, em determinadas circunstâncias, poderá passar 

para uma dimensão mais sutil, por meio de uma desmaterialização que ainda não é 

percebida. Ocorrências foram registradas em locais como o Triângulo das Bermudas e que 

até hoje não foram completamente elucidadas. Em 25/11/1809, o Diplomata Britânico 

Benjamim Bathurst, na Corte de Viena, estava indo para Londres. Pouco depois das 12 

horas, chegou a Perleberg, cidade alemã. A condução parou, diante de um albergue, para 

a troca de cavalos. Dia claro ensolarado. Ele desceu, foi olhar os animais e, diante de várias 

pessoas, sumiu! Em 23/9/1880, o fazendeiro David Lang, no Tennessee, EUA, estava no 

meio de um campo, a cerca de 3 metros da esposa e dos filhos, quando de repente sumiu. 

As buscas nada encontraram. Nos dois episódios acima expostos, houve transferências 

para outras dimensões? 

No livro Cidade no Além, psicografado por Chico Xavier e Heigorina Cunha, dos 

Espíritos André Luiz e Lúcius: “O campo magnético da Terra está dividido em 7 esferas, 

seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falaram os antigos estudiosos das 

coisas espirituais. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme 

asseguram os Espíritos”. No livro “Os Mensageiros”, psicografia de Chico Xavier, André Luiz 

dá notícias das esferas espirituais, retratando edificações e organizações mantidas por 

Espíritos do Bem. Explica que as esferas espirituais são distinguidas por “vibrações 

distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo e que os Espíritos que estão 

acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo, mas os Espíritos que estão nas 

esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para as esferas superiores. Informa, ainda, 

que o trânsito entre as esferas se faz por diversas maneiras”. O que é denominado de 

portais, por alguns Espíritos. No livro “OS Mensageiros”, 14ª edição, pg 85, lê-se: “Há, 

porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas 

que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas 

reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento 

das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são 

duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados, 

alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de 

êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível 

revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. A maioria das criaturas 

ligadas à Crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais 

grosseiros. É da Lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito”. 



13 
 

O Mestre que nos ensinou a Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade, afirmou que 

o Universo contém uma grande geometria cósmica. E já Galileu havia dito: “Para ler o 

universo, precisamos aprender o alfabeto em que ele foi escrito. E ele foi escrito em 

linguagem matemática, e seu alfabeto são triângulos, círculos e outras formas 

geométricas”. Segundo Platão, “A Geometria purifica o olho da alma, pois é através dela 

que contemplamos a verdade”. Para Pitágoras, “O estudo da geometria é uma meditação 

sobre a harmonia da ordem cósmica”. Santo Agostinho, considerado doutor entre os 

Santos, em “A Doutrina Cristiana”, afirmou que muitos mistérios contidos nas Sagradas 

Escrituras não são compreendidos em razão da ignorância do significado dos números. E 

Jesus, como contido em Matheus, 10:30, afirmou que “Até os próprios cabelos de vossa 

cabeça estão todos contados”. 

No Capítulo VI da Gênese, publicada por Allan Kardec em 1868, item 20, sobre o 

Sol e os planetas, lemos: “Sucedeu que, num ponto do Universo, perdido entre as miríades 

de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada 

esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força 

molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma 

massa de matéria insulada no espaço”. 

Observando a figura 1, abaixo, ela só está desdobrada em a), b) e c), para facilitar 

a visualização, ou seja, b) e c) estão inscritas em a). Vamos explicar, passo a passo. Na 1 a), 

de um ponto focal X, Deus, estabelecendo dois princípios ou elementos, a Matéria e o 

Espírito, pensou: Faça-se a Luz, e a Luz foi feita! Eis toda a Criação, representada por 

infinitas esferas concêntricas, até a periferia.  Cada uma delas congrega mundos de graus 

evolutivos semelhantes, em estados de matéria e evolução espiritual. Sabemos que o 

Universo está sempre em expansão, Deus sempre criando e, portanto, a esfera periférica 

da figura representa um momento do tempo qualquer. É a dos mundos primitivos, onde o 

princípio ou elemento material é de matéria condensada e de onde todos os Espíritos, que 

foram criados simples e ignorantes, mas com o atributo da inteligência, iniciam as suas 

trajetórias, destinados a cumprirem as Leis de Deus.  

   A esfera mais próxima do centro é a que congrega os mundos mais evoluídos, dos 

Espíritos Puros, de matéria etérea, nos limites de densidade estabelecidos por Deus. Entre 

os mundos primitivos e os dos Espíritos Puros, as demais esferas representam, pois, cada 

uma, graus de evolução. 
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Figura 1 

a) 

                 

                                                        X  

                          

 

 

  b)                                                                                               c) 

                         

 

Assim, até aqui, a figura 1 a) representa o Universo, com todos os                                                                                                              

Espíritos encarnados e desencarnados distribuídos por todas as galáxias e sistemas 

planetários, cada qual no patamar ou mundo, ou dimensão que comporte seu estado 

evolutivo, desde o mais primitivo até o de máxima pureza estabelecida pelo Criador. 

Podemos concluir, até este momento, que o conjunto da figura 1 a) é uma representação 

geométrica da Trindade Universal, Deus, espírito e matéria.                                                                                                           

Vamos agora considerar inscrito, na figura 1 a), o eneágono regular, numerando-o do 1 ao 

9, iniciando em qualquer vértice, como mostra a figura 1b). 

Os algarismos de 1 a 9, matematicamente denominados de elementares, são 

vibrações, contendo energias expressas por qualidades que representam o Ciclo da Vida. 

Essas qualidades estão associadas à Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade. Os Espíritos, 

desde a fase mais primitiva, na figura representada pela esfera periférica, estão destinados 

a cumprirem este Ciclo, tantas vezes quanto necessárias, até que, tendo aprendido a amar, 

não precisem mais resgatar dívidas, sendo autorizados a estabelecerem formas por meio 

da mente e da vontade. Sem o aprendizado total do amor, os Espíritos, com o pensamento 
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e ações trafegando na dualidade do mal, se destruiriam uns aos outros, por egoísmo, 

vaidade, ganância, orgulho, preconceitos, paixões, invejas, ciúmes e tantas outras 

qualidades negativas, perante Deus. 

Ainda na figura 1 a) vamos considerar inscritos os três triângulos equiláteros 

fundamentais, mostrados na figura 1 c): triângulo de vida, unindo os vértices 1, 4 e7; 

triângulo material, unindo os vértices 2, 5 e 8; e triângulo espiritual, unindo os vértices 3, 

6 e 9. São os triângulos do Ciclo da Vida para os Espíritos. Cada um deles congrega pacotes 

de vibrações. São estes triângulos que caracterizam as qualidades duais dos Espíritos, nas 

suas caminhadas até a condição de pureza.                                                                                               A 

par desses triângulos fundamentais, outros triângulos equiláteros, denominados sublimes, 

simbolizam diversas trindades, que nos trazem ideias básicas e nos permitem perceber o 

significado da Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade. Vejamos alguns exemplos. 

Triângulo do Conhecimento, figura 2 abaixo. 

 

Figura 2- TRIÂNGULO DO CONHECIMENTO 

 

                          FILOSOFIA                    RELIGIÃO 

 

                                               CIÊNCIA 

Este triângulo tem como base a Ciência e nos lados a Filosofia e a Religiosidade. 

Elas se integram e se encarregam de mostrar a realidade do progresso em todos os 

momentos do tempo.                                                                                             

A história da filosofia nada mais é do que a história do pensamento humano, na 

busca de soluções dos problemas fundamentais do ser e da vida em geral. Os filósofos 

sempre se encarregaram dessa busca. Ocorre que não se trata de considerar ideias e 

construções de um dado pensador e sim um conjunto de ideias juntadas das civilizações e 

de todas as culturas, selecionadas tanto no que concerne ao pensamento abstrato, como 

igualmente no campo das ciências e das artes. Há que se juntar elos, num somatório 

progressivo e atento.                                              

Quanto às religiões e ciências, Albert Einstein afirmou que “Uma religião sem a 

razão é capenga, uma ciência sem a fé é morta!”  “A ciência não é apenas uma coleção de 

leis, um catálogo de fatos não relacionados. É uma criação da mente humana, com suas 

ideias e conceitos livremente inventados”.                                                                                                         
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Na história, precisamos considerar as revelações divinas desde o Manava Dharma-

Sastra ( coleção de textos hindus, onde surgiram as leis de Manu em sânscrito) até 

Khrishna, o oitavo Avatar ( encarnação de Deus), no Hinduismo; nos Vedas, com os quatro 

livros sagrados contendo os preceitos do Hinduismo, até Buda, o Sidarta Gautama, príncipe 

de uma região no Nepal e que fundou o Budismo; no Zend-Avesta, com as escrituras 

sagradas do Zoroatrismo; nos livros herméticos a Hermes Trismegisto; nas dinastias Quings 

da China até Fo-Hi, imperador por volta de 29A.C; de Lao-Tsé, fundador do Taoismo a 

Confúcio, pensador e filósofo chinês, que pregava a moralidade pessoal e governamental; 

no Pentateuco a Moisés; no Alcorão a Maomé; nos Evangelhos a Jesus. Que não firmou 

qualquer tipo de religião e, sim, a necessidade dos valores espirituais para estar com Deus.                                                                         

E como vemos, atualmente, o mundo em termos de religiosidade? 

A população mundial, em janeiro de 2022, foi de 7,8 bilhões de pessoas. As grandes 

religiões do Extremo Oriente são o Budismo, o Hinduismo, o Taoismo, o Xintoismo e o 

Confucionismo, que congregam cerca de 23% de adeptos no mundo, cerca de 1,8 bilhões 

de pessoas. As chamadas religiões do livro ou abraâmicas, abrangem o Cristianismo, com 

30% de adeptos, ou cerca de 2,3 bilhões de pessoas; o Islamismo, com 24% de adeptos, ou 

cerca de 1,8 bilhões de pessoas; e o Judaismo, com 13 milhões de adeptos, a maioria 

concentrada em Israel e Estados Unidos.  

Além da estatística acima, cerca de 15% da população mundial, ou seja, cerca de 

1,2 bilhões de pessoas, não têm religião, 300 milhões são ateus e o restante, por volta de 

700 milhões de pessoas, englobam o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé e outros 

pensamentos de religiosidade.                                                                                                         

No Brasil, de acordo com as últimas estatísticas em 2020, temos uma população 

com 212,6 milhões de habitantes, dos quais 50% são católicos, 31% evangélicos, 3% de 

espíritas, 10% sem religião e os demais distribuídos pelos protestantes, ortodoxos, 

mórmons, umbandistas e candomblecistas. 

Precisamos então entender que, em se tratando de filosofias e religiões, o 

pensamento humano está longe de uma unicidade e uma pergunta poderemos fazer: qual 

o melhor caminho, qual a verdade? Se pensarmos nos enviados do Senhor que deram os 

seus ensinos em todos os milênios passados, temos que concordar que cada um deles teve 

limites para estabelecer novos paradigmas e permitir maiores progressos, de acordo com 

as possibilidades de entendimento e difusão. Como ocorreu com Jesus. Mas quem estudou 

as religiões, com a mente aberta sem preconceitos, lendo a Bíblia, o Alcorão com as Suras, 

o Torá, com os cinco primeiros livros do Pentateuco, os Evangelhos, incluindo o Evangelho 

Segundo o Espiritismo, e pesquisando em várias fontes, como “Jesus e sua Doutrina” e “A 

Vida Oculta e Mística de Jesus”, por A. Leterre, “A Vida Mística de Jesus, por H Spencer 
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Lews”, “ Nos Passos de Jesus”, do Dr. Wolfgang Pax e outras, sem dúvida percebeu os 

inúmeros conflitos que nortearam os caminhos da religiosidade. São milênios de culturas 

religiosas que se perpetuaram e geraram massas de criaturas simpatizantes e seguidoras, 

cada qual considerando suas razões. As mitologias também exerceram influências 

significativas. Contudo, no estado de progresso que ora atravessamos, até no sentimento 

da fé a necessidade do raciocínio é fundamental. Não há mais espaços para milagres, 

diante da Física Quântica. 

Lembrando A. Leterre, em seu livro “Jesus e sua doutrina: “Quem conhece uma só 

religião, não conhece nenhuma, sendo como quem ouve um sino, só ouvindo um som, não 

sabendo se está afinado, sendo necessário recorrer-se ao diapasão”. 

Então temos que perceber os porquês de a Ciência ter ficado sob as rédeas da 

Filosofia e da Religião, por cerca de 20 séculos. Com as asas abertas, a Astronomia, a Física, 

a Química, a Biologia e outras ciências, trouxeram luzes e comprovações, possibilitando os 

avanços tecnológicos atualmente presentes na Terra. O mesmo se deu com relação às 

faculdades e fenômenos da alma, desde que inúmeros cientistas se interessaram pelo 

assunto. Quando Allan Kardec publicou os livros da Codificação Espírita, desmistificando 

ocorrências caracterizadas como milagrosas e sobrenaturais, novas janelas foram abertas.  

As curas e outros feitos de Jesus são hoje perfeitamente compreendidos, à luz da  Física 

Quântica. 

A Terra é um mundo de expiações, como ensina a Doutrina dos Espíritos, e elas 

precisam ser cumpridas por meio de provas. Considerando todas as espécies de seres 

corpóreos, o homem foi escolhido para a encarnação dos espíritos. A alma é assim um 

Espírito encarnado e o corpo físico o seu envoltório. As questões 79 e 88 do Livro dos 

Espíritos, publicado em 1857, explicam que “Os Espíritos são a individualização do princípio 

inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material”. “O Espírito é, se 

quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea”. Os Espíritos não permanecem 

na mesma categoria hierárquica no seu caminho evolutivo e é através de reencarnações 

sucessivas que todos, sem exceção, atingirão a condição de Espíritos Puros. O Espírito 

encarnado na Terra se encontra sob a influência da matéria, mas também é influenciado 

por Espíritos desencarnados, quando os bons Espíritos o atraem para o bem e o auxiliam 

nas provas da vida, enquanto os maus Espíritos o impulsionam para o mal. 

O fato de que todos os Espíritos necessitam percorrer um caminho de evolução, a 

partir de uma condição de simplicidade e ignorância, caracteriza a inexistência de 

privilégios e favoritismos na Lei Divina. O episódio da Queda dos Anjos, que muitos 

acreditam e a Bíblia católica contém relatos a respeito, no Antigo e no Novo Testamento, 

e no Apocalipse de João, na realidade ocorreu, porém em um mundo onde o amor não era 
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totalmente vivenciado e alguns Espíritos se rebelaram, sendo transferidos para um mundo 

inferior. Não se tratou de uma involução, como alguns poderão considerar e, sim, para que 

os rebeldes pudessem refletir a respeito de seus atos contra a Lei, além de terem uma 

oportunidade de auxiliarem o progresso do mundo para onde foram exilados. Ao se 

rebelarem, mostraram o não aprendizado completo da Lei do Amor. É como um aluno que 

precisa repetir o ano. 

Podemos expressar, por meio de um outro triângulo equilátero sublime, como 

abaixo mostrado, na figura 3, a missão básica do homem na Terra. Trata-se de uma espécie 

de Destino, como explica a questão 851 do Livro dos Espíritos, nada determinista, mas que 

representa a necessidade de equilíbrio entre os valores materiais e espirituais no caminho 

da vida. 

 

                                       Figura 3- TRIÂNGULO DO DESTINO 

 

 

                    VALORES MATERIAIS                    VALORES ESPIRITUAIS 

 

                                                           DESTINO 

 

Alguns triângulos sublimes que norteiam a religiosidade estão expressos nas figuras 

4, 5 e 6 abaixo. Na 4, Pai, Filho e Espírito Santo, no Catolicismo, a Santíssima trindade. 

Contudo, há que se compreender o verdadeiro significado. Deus é o Pai de toda a criação; 

o Filho representa Jesus, O Cristo, o ungido; o Espírito Santo representa todos os Espíritos 

Crísticos, alinhados com Jesus, ungidos, puros. Na figura 5, os alicerces da Doutrina 

Espírita, com a Caridade como base do triângulo, conforme ensinado no Capítulo XV do 

Evangelho Segundo o Espiritismo, e Fé e Esperança nos lados do triângulo. Na figura 6, as 

bases do Hinduismo, com a Trimúrti, composta pelos três principais deuses; Brahma, 

Vishnu e Shiva, que representam, respectivamente, a Criação, a Conservação e a 

Destruição. 
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                                                Figura 4 

 

                                FILHO                        ESPÍRITO SANTO 

 

 

                  

                                                    PAI 

 

                       Figura 5                                              Figura 6 

 

      ESPERANÇA                          FÉ                    VISHNU                         SHIVA 

 

 

 

                 CARIDADE                                                 BRAHMA 
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CAPÍTULO II 

CICLOS DA VIDA TERRESTRE 

Na figura 1, recordando, comentamos sobre o Ciclo da Vida dos Espíritos, desde o 

início da Criação, como simples e ignorantes, habitando mundos primitivos, onde o 

Princípio Material é o mais denso, o de matéria condensada. Mostramos o eneágono 

regular e as vibrações numeradas de 1 a 9, caracterizando os números elementares, dos 

quais o zero faz parte e que representa o imanifesto, o que ainda não foi criado, mesmo 

que idealizado. Válido para tudo o que tem vida, nos reinos vegetal e animal, 

representando a semente sendo germinada. Nos animais racionais e irracionais, 

representa o período de gestação.                                              

Vamos tratar, neste Capítulo, dos ciclos da vida dos Espíritos encarnados na 

superfície da Terra e dos Espíritos desencarnados que se encontram nas esferas espirituais 

do planeta, até os limites das camadas da Ionosfera. 

                                                           

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 

Na figura 7 acima, a letra T representa a superfície da Terra, com os continentes e 

algumas esferas concêntricas. Na superfície, a matéria é condensada e, na sequência das 

esferas concêntricas, ela vai se depurando, ficando cada vez mais etérea, até o limite 
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estabelecido para um mundo de provas e expiações, como o nosso. Segundo Ermance 

Dufaux, conhecida como médium de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita, 

auxiliando-o quando ele escreveu a 2ª edição do Livro dos Espíritos, viramos o milênio com 

cerca de 31 bilhões de Espíritos em todo o planeta, sendo mais de 7 bilhões encarnados. 

Destes, 4 bilhões são almas doentes, em dolorosos processos de reeducação. Dos 24 

bilhões de desencarnados, 50%, ou 12 bilhões, se encontram em patamares de luta e 

sofrimento; dos demais 12 bilhões, a metade já coopera na tarefa regenerativa e a outra 

metade é constituída por condutores elevados, missionários, guias, auxiliares galácticos, a 

maioria deles liberada da reencarnação. Então podemos concluir, diante dos dados 

apresentados, que cerca de 16 bilhões de espíritos se encontram em regiões de 

desequilíbrio, com 4 bilhões agindo no mal, 8 bilhões indiferentes ou indecisos, e 4 bilhões 

enfermos, mas buscando o bem.

A lei determina que todos os Espíritos, encarnados ou desencarnados, deverão 

cumprir o Ciclo de Vida que envolve as vibrações de 1 a 9. No Capítulo IV do livro Cidade 

do Além, André Luiz explica que “A primeira esfera concêntrica à superfície terrestre 

comporta o Umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas e 

de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas 

notícias”. Poderemos entender como uma região do espaço para onde vão os espíritos que 

desencarnam e continuam fortemente presos à matéria grosseira.                                                                                                                     

A segunda esfera abriga o Umbral mais ameno, onde os Espíritos do Bem localizam, com 

mais amplitude, sua assistência, e onde estão situadas as Moradias. 

A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do Umbral, pois sendo de transição, abriga 

Espíritos necessitados de reencarnação”. A cidade “Nosso Lar”, lá localizada, na Ionosfera, 

a cerca de 80 km acima do Rio de Janeiro, foi descrita no livro Nosso Lar, psicografado por 

Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, publicado em 1943, e também foi tema de uma 

produção cinematográfica brasileira, com o mesmo título.  

Todas as informações a respeito dessas esferas espirituais nos levam ao Princípio 

da Vibração, explicado por Hermes Trismegisto na antiguidade: “Nada está parado, tudo 

vibra”. A necessidade de movimentação abrange o corpo físico e o Espírito. Quem não 

segue o caminho de evolução estará condenado à estagnação. Para a devida compreensão 

do fato, há que se ter consciência espiritual. Por isto foi que Jesus exortou a todos se 

movimentarem, mas cumprindo a Lei, para atingirem o que pretendiam, plantando e 

cuidando da plantação, retirando as ervas daninhas e confiando na proteção contra as 

intempéries.  E todos os nossos pensamentos, emoções, e estados da mente, têm o grau e 

o modo de vibração. No livro “Princípios Herméticos comSciência”, José Pedro Andreeta e 

sua esposa Maria de Lourdes Andreeta, comentando o Princípio de Vibração, explicam que 
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“Realizando exercícios para dominar os nossos estados mentais, podemos polarizar a 

nossa mente no grau que quisermos. Podemos afetar as mentes dos outros, produzindo 

nelas os estados que desejarmos. No entanto, os grandes mestres sempre alertam que as 

práticas da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética, requerem 

uma atitude ética e estética, sem a qual nada se consegue”. 

O fato é que o Universo contém forças que propagam radiações através de 

vibrações, que se cruzam em todas as direções e sentidos, determinando influências, 

muitas desconhecidas das ciências. 

Vamos então tentar compartilhar os princípios que regem as vibrações de 1 até 9 

no ciclo da vida terrestre, constituídos por pacotes de energia, expressos por qualidades, 

todas associadas à Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade, conforme já citamos, e que 

deverão ser aprendidas pelos Espíritos encarnados e desencarnados. Enquanto o peso da 

matéria exigir, haverá necessidade de novos reencarnes, na Terra ou em outros mundos 

semelhantes. Veremos também, como as regências trinas dos triângulos de vida, material 

e espiritual interagem em nossas vidas. 

Qualquer número poderá ser reduzido a um valor elementar, através de seguidas 

somas de suas parcelas. Por exemplo: 1946, ao ser reduzido teremos 1+9+4+6= 20, que 

reduzido dará 2+0=2. Significa que 2 é a representação, a regência vibratória de 1946.                                                  

O ciclo de 1 a 9 é cumprido indefinidamente pelos Espíritos, desde que foram criados. A 

primeira encarnação na Terra ou em outro orbe semelhante, significa uma subida de plano, 

um novo patamar, uma melhora, em relação ao plano anterior, certamente um mundo 

primitivo.                                              

A Terra é dos habitantes menos adiantados, física e moralmente, dentre os 

planetas do nosso Sistema planetário (nota de rodapé da questão 188 do Livro dos 

Espíritos). No Capítulo III do Evangelho Segundo o Espiritismo, “a Terra pertence à 

categoria dos mundos de expiação e provas, razão por que aí vive o homem a braços com 

tantas misérias”. A questão 793 do Livro dos Espíritos é a pergunta: “Por que indícios se 

pode reconhecer uma civilização completa”? A resposta dos Espíritos foi: “Reconhecê-la-

eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estais muito adiantados, porque tendes feito 

grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções; porque vos alojais e vestis melhor 

do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, 

senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando 

viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos 

esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização”.                 
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Portanto, basta-nos a visão no dia a dia, dos acontecimentos que acompanhamos 

pelos meios de comunicação social, para entendermos a mensagem acima como uma 

sinalização espiritual de que, na dualidade entre O Bem e O Mal, somos ainda, em grande 

maioria, devedores, perante a Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade.                                                                                                           

Para os Espíritos encarnados na Terra, cada ciclo de vida tem a duração de 9 anos, 

destinados ao aprendizado da Lei de Deus, com o propósito de evoluir, desenvolvendo as 

qualidades positivas das vibrações de 1 a 9.    Em seguida, há o retorno ao mesmo ciclo, 

nas idades de 10 até os 18 anos, correspondentes à adolescência. Lembrando que 10 é 

vibração 1, 11 é vibração 1+1=2, 13 é vibração 1+3=4 e assim por diante, como antes 

mostrado. Nesses dois primeiros ciclos, do nascimento aos 18 anos de idade, as 

responsabilidades dos pais e professores na educação, nos estudos e nas atividades sociais 

é fundamental, bem como o preparo para o caminho profissional, que deverá ser seguido 

após uma análise pessoal rigorosa, de qualificações, gostos, pendores, disponibilidades e 

objetivos futuros. Testes vocacionais poderão auxiliar na tomada de decisões.                                                                                                                               

O terceiro ciclo de 1 a 9 se reinicia aos 19 anos, portanto, vibração              1 (1+9=10=1+0=1), 

e segue até os 27, vibração 2+7=9. E por aí vai, até o desencarne, cada criatura percorrendo 

o ciclo no número de vezes para ela destinado. 

A vibração 1, está associada a Deus, desde o momento em que se manifestou, 

quando tudo começou a vibrar. Quanto à Lei Maior, nos traz ideias associadas a um 

princípio inteligente, à vontade, à energia, à iniciativa, à construção, à ambição, à 

autoridade, à liderança, à humildade, à simplicidade, à generosidade. Todavia, precisamos 

também considerar, em razão da dualidade universal, as qualidades 1 negativas, que 

poderão despertar: egocentrismo, autoritarismo, egoísmo, agressividade, teimosia, 

desânimo, preguiça, ganância, tendência para iniciar e não terminar as coisas. Viver 

positivamente a vibração 1 é, antes de tudo, procurar desenvolver suas características 

positivas. 

A vibração 2 é geometricamente representada por um ângulo reto, com lados 

iguais associados ao homem e à mulher, dando-nos ideias que dizem respeito ao amor, à 

igualdade dos direitos, ao casamento, à família, à paz, à amizade, à justiça, à franqueza, à 

diplomacia, à cooperação. Negativamente, representa ódios, divórcios, conflitos, guerras, 

injustiças, rancores, inimizades. Viver positivamente a vibração 2 é procurar promover a 

paz, a justiça e o amor, indistintamente, em todos os relacionamentos. É compreender que 

somos todos irmãos perante o Criador, e que a Pátria é a família amplificada, conforme 

disse Rui Barbosa (1849-1923), jurista, diplomata, político, escritor e tradutor brasileiro. 

A vibração 3 é geometricamente representada por um triângulo equilátero, o mais 

perfeito, tendo lados e ângulos iguais. Simboliza as trindades fundamentais e sublimes na 
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vida dos Espíritos, diante da Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade, como vimos 

anteriormente. Dentre as trindades sublimes, destacamos algumas, nas figuras 4, 5 e 6.                                                                                                        

Esta vibração 3 não tem, diretamente, negatividades vibratórias e, sim, presença ou 

ausência de qualidades. Está associada às formas de expressão, à criatividade, à 

imaginação, às artes em geral, incluindo os esportes, ao otimismo, à alegria. É vibração que 

não deve ser analisada de forma isolada, havendo necessidade, em uma análise do ciclo 

da vida de qualquer pessoa, de verificar compatibilidades de vibrações, por meio das 

formas geométricas de seus triângulos da vida, material e espiritual, que poderão ser 

equiláteros, isósceles, retângulos, escalenos, obtusângulos (possuindo um ângulo maior 

que 90 graus) e acutângulos, onde todos os ângulos são agudos. Essas formas têm 

diferentes intensidades vibratórias, que vão decrescendo a partir do equilátero, na 

sequência apresentada.                                                                                                                       

A vibração 4, geometricamente representada por um quadrado, que tem lados 

iguais e ângulos retos, nos leva a ideias de ordem, organização, perfeição, método, 

praticidade, disciplina, lógica, retidão, honestidade, determinação, conservadorismo. Ela 

simboliza a matéria nos elementos básicos, ar, terra, água e fogo, como afirmou Pitágoras. 

Está diretamente associada ao futuro, aos estudos, ao trabalho, aos desafios, sacrifícios e 

restrições, exigindo que a criatura plante e semeie, para colher mais adiante. 

Negativamente, indica desordem, teimosia, indisciplina, desonestidade, mentira e 

negligência.                                                                  

A vibração 5, simbolizada geometricamente por um pentágono regular, está 

diretamente associada ao homem e à mulher, no corpo físico, com os cinco sentidos, cinco 

dedos em cada mão e em cada pé e órgãos sexuais que se atraem. Representa mudanças, 

liberdade, prazer, aventuras, sexualidade, curiosidade, lazeres, impulsividades, 

versatilidade. Negativamente, poderá ser altamente prejudicial, gerando impulsos e 

conduzindo a criatura para os desvios sexuais, prostituição, uso de drogas, taras e 

perversões. Ela sinaliza a necessidade de adaptação às circunstâncias oferecidas pela vida, 

o não desordenamento da sexualidade e a compreensão do quinto elemento natural, o 

éter, que Aristóteles considerava, juntamente com os quatro elementos naturais, ar, água, 

terra e fogo, que dava origem aos corpos celestes. 

A vibração 6, representada geometricamente por um hexágono regular, é número 

matematicamente perfeito (aquele em que a soma e ou a multiplicação dos divisores, 

exceto o próprio número, dá esse número. Assim como os números 28, 496, 8128 etc.) 

Trata-se, essa vibração, do símbolo da harmonia, da natureza, da família, das 

responsabilidades, das artes, da beleza e do perfeccionismo. Carrega vibrações dos seus 

submúltiplos formadores, 1, 2 e 3, estando também associada à paz, à conciliação, à 
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ternura, ao amor, ao casamento, lar e filhos. Quando negativa, é vibração que conduz às 

antíteses das positivas.                                                                                                                     

A vibração 7 é geometricamente simbolizada por um heptágono regular, sendo 

considerada mística e sagrada. Na realidade, ela é de natureza espiritual, a que leva o 

Espírito, encarnado ou desencarnado, a entender a Lei das Ideias, Formas, Amor e 

Verdade, por meio da sabedoria e da fé raciocinada. Por isso é que está associada aos 

estudos, às ciências, às pesquisas, à filosofia, à religiosidade, à meditação, à análise e 

observação, à moral, à ética, à imortalidade. É a única vibração que circula o universo para 

conscientizar os Espíritos, não tendo significados negativos. Há que se perceber que a 

semana tem 7 dias, ou seja, é permanente a possibilidade de conscientização dos Espíritos.                                                            

A vibração 8 é geometricamente simbolizada por um octógono regular. A forma arábica 

representa a necessidade de equilíbrio de valores materiais e espirituais. Está associada à 

ambição, ao poder, à política, ao dinheiro, aos investimentos, à justiça, à retidão, à 

honestidade, tendo ligação direta com a vibração 4, pois 4+4=8.  Viver positivamente a 

vibração 8 é aprender a utilizar corretamente o dinheiro, sendo justo e reto, dando valor 

devido às coisas materiais, com equilíbrio e comedimento, planejando o futuro e sem 

esquecimento dos valores espirituais, promovendo, em função dos ganhos, assistências 

àqueles mais necessitados, das maneiras mais diversas, como fazem muitas pessoas. 

Quando negativa, a vibração 8 é condutora dos fracassos e ruínas econômicas, 

desempregos e perdas materiais.                                                                                                                        

A vibração 9 é geometricamente representada por um eneágono regular. Ela está 

associada à visão maior das coisas, às mudanças, à liberdade, à cultura, às viagens, às 

faculdades extrassensoriais, à intuição, à generosidade, à paciência, à tolerância, à 

curiosidade, à mística, às artes, à natureza, à serenidade, mas também, negativamente, às 

fantasias e ilusões, à gula, ao fanatismo, ao egoísmo, ao individualismo, à impaciência, à 

intolerância. É a vibração do senso humanitário. 

O Espírito, ao encarnar ou reencarnar em nosso planeta, traz uma configuração 

genética material e espiritual adequada, para que possa cumprir os ciclos de vida para ele 

destinado, considerando as expiações e provas que farão parte de seu caminho evolutivo. 

Carl Jung afirmou que “quem nasce em um momento do tempo possui as características 

desse momento”. Sob tal ângulo de afirmação, interessa-nos, neste espaço, junto com o 

leitor, o pacote de vibrações associadas ao Espírito que vem à luz, após o período de 

gestação, incluindo as cármicas. A partir daí, como as vibrações se cruzam em todas as 

direções e sentidos, influenciando tudo e a todos, o pacote citado vai sendo enriquecido 

ou empobrecido ao longo do tempo. Todavia, duas vibrações desse pacote serão 

fundamentais na vida do recém-nascido: o destino ou missão na Terra na vida atual, 
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composto pelo dia, mês e ano do nascimento; e o ciclo solar de nascimento. Por exemplo: 

um nascimento em 15 de fevereiro de 2022, ou 15/02/2022, tem número do destino (1+5) 

+ (0+2) + (2+0+2+2)= 6+2+6=14=1+4=5, resultante elementar da data escolhida. Bom 

lembrar o que já foi citado anteriormente, que o destino não é determinista!   

Quanto ao ciclo solar correspondente a 15 de fevereiro, precisamos compreender 

que o ano solar medido por estações, meses e semanas, de acordo com o nosso calendário, 

é determinado por uma translação da Terra em torno do Sol, percorrendo 360 graus e a 

órbita na realidade é elíptica. Teremos 36 setores de 10 graus cada um, correspondentes 

a aproximadamente 10 dias, englobando as vibrações associadas aos números 

elementares.  

As quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, firmam uma divisão 

natural e a referência para fixação de um ciclo anual de nascimento foi 21 de março, 

equinócio de outono, para nós no Hemisfério Sul. Uma volta completa da Terra em torno 

do Sol dura 365,25 dias, mas o ano civil é de 365 dias e o ano bissexto, de 4 em 4 anos, 

compensa a fração de 0,25, perfazendo 366 dias. O equinócio é o momento em que o Sol, 

ao passar de um hemisfério a outro, encontra-se perpendicular ao equador. Isso ocorre 

duas vezes por ano: em 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério Norte, e em 22 

de setembro, quando retorna ao hemisfério Sul. Há que se considerar o movimento cíclico 

da Terra ao redor do plano de sua eclíptica, que provoca antecipação dos equinócios. Carl 

Jung já afirmava que o nascimento não é dependente das verdadeiras constelações 

astronômicas, mas de um sistema de tempo, uma vez que a precessão dos equinócios 

altera todo um referencial para o início da primavera. Todavia, reconhecia a validade, por 

parte dos estudiosos astrólogos que consideravam as qualidades do momento do tempo, 

incluindo a precessão dos equinócios.                                                                                                                                                                 

Cada ciclo solar de 10 dias caracteriza qualidades básicas, positivas e negativas, das 

vibrações de 1 a 9, formando perfis pessoais, trazidos pelos Espíritos que reencarnam no 

período. No exemplo citado, o nascimento em 15 de fevereiro corresponde ao ciclo 33, de 

9 a 18 de fevereiro. Contudo, independentemente do número do destino e ou do ciclo 

solar de nascimento, cada Alma necessitará, no seu caminho, buscar a condição de pureza, 

vida após vida, para aproximar-se de Deus, com o cumprimento da Lei das Ideias, Formas, 

Amor e Verdade, o que só é possível através de uma consciência espiritual. 
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CAPÍTULO III 

CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL 

Todos nós, ao nascermos, trazemos em nossos corpos físicos as marcas de nossos 

Espíritos, com as cicatrizes das feridas curadas em vidas anteriores e que se transformaram 

em virtudes, mas igualmente com outras feridas que necessitam ser curadas, à luz da Lei 

de Deus, e que muitas vezes se apresentam com sinais de nascença. São as chagas da alma 

se manifestando no corpo físico.                                                                             

Estão configuradas, no momento do tempo de todos os nascimentos, as luzes e 

cruzes, em nossas almas, como Espíritos encarnados. Um novo começo no ciclo de vida 

permanente, de 1 a 9. Cada criatura com os seus pacotes de vibrações a serem lapidados. 

Contudo, no primeiro ciclo de vida, que abrange o período infantil, cada alma se encontra 

em fase de adaptação para iniciar sua missão terrena. Seu Espírito recebeu uma nova 

roupagem e necessitará se adaptar à matéria orgânica recebida. Cabe aos pais, perante 

Deus, ensinarem os valores básicos da educação moral e cívica. No segundo ciclo de vida, 

dos 10 aos 18 anos, além das instruções nos estabelecimentos de ensino, haverá 

necessidade de conexão com a natureza, com si mesmo, com o Pai Criador, ou seja, uma 

Consciência Espiritual, que deverá ser o farol para um novo progresso no caminho da vida. 

Não é algo fácil, mas quanto mais cedo melhor. Há que buscar a harmonia entre a mente 

e o corpo físico, se conhecendo, ainda que aos poucos, com bastante clareza, quanto aos 

planos de temperamento, mental, emocional, físico e intuitivo, respondendo para si 

mesmo algumas perguntas, tais como: Sou mais razão ou emoção quanto às minhas ideias 

e reações? Como mantenho o corpo físico diariamente? À luz dos significados das 

vibrações, quais as minhas qualidades positivas e negativas? Dessas últimas, por onde devo 

começar a me corrigir?                                                                                            

De qualquer maneira, a partir de um dado momento do tempo, quase sempre na 

juventude, o Espírito encarnado passa a ter, geralmente, uma certa percepção de que algo 

pensa dentro dele. E, se até então tiver uma boa formação familiar, instrutiva e 

educacional, à medida em que for penetrando em suas profundezas, vai sentindo suas 

riquezas, seus vícios e sua ligação com o Universo. Todavia, é necessário compreender que 

ser espiritualista não significa ter uma filiação religiosa e, sim, fazer conexão com si mesmo, 

com a Natureza e com a Energia Criadora, causa primária de todas as coisas, Deus, Jeová, 

Alá, Brahma, não importando o nome que lhe atribuíram na Terra.                                                                                                                         

Os estudos e pesquisas sobre a psique humana, desde Sigmund Freud e Carl Jung, 

consideram uma “tríade do modelo psíquico”, constituída pelo ego, superego e Id. O ego, 

como núcleo da personalidade da pessoa e que determina a vivência e seus atos, isto é, o 

eu de cada um, a consciência. O superego, com as forças morais inibidoras, que se 
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desenvolvem sob a influência da educação durante o período de socialização; censuras, 

como por exemplo “Não quero saber, nem pensar! E o Id, elemento psicológico de nossa 

mente, onde ficam registrados impulsos, normalmente dirigidos pelos princípios do prazer, 

sem que haja alguma regra a ser seguida, interessado, no momento, em dar vazão ao 

desejo.                                                                             

Paralelamente, há que se compreender que o nosso mundo é dos mais atrasados 

no Sistema planetário, como já citado, de provas e expiações, de acordo com a Doutrina 

dos Espíritos. Não havendo uma só alma que não precise carregar a sua cruz! Que não será 

fácil qualquer qualidade negativa enraizada na alma ser imediatamente descartada. Há 

que se confiar que, além do apoio familiar, temos, sempre que precisarmos e merecermos, 

o apoio de Espíritos guias, como orientadores espirituais. Não importa se a criatura crê ou 

não nos Espíritos desencarnados ou nas palavras de Jesus: “Faça por onde que lhe 

ajudarei!”. Também obreiros do Senhor, sob a tutela do Cristo, prestam auxílios contínuos, 

direta ou indiretamente, a todos, pelos caminhos das ciências, filosofias e religiosidades, 

dentro dos limites permissíveis. Além dos guias espirituais e dos enviados obreiros do 

Senhor, muitos Espíritos encarnados trouxeram, em seus corpos físicos, sementes a serem 

germinadas e que permitem percepções extrassensoriais. São Espíritos endividados, 

convocados para desenvolverem as qualidades espirituais, prestarem o auxílio para o 

próximo e exercerem a caridade.  

A compreensão de uma realidade não tridimensional, da percepção extrassensorial 

e de inúmeros fenômenos e fatos considerados milagrosos ou sobrenaturais, sempre foi 

distorcida e, no passado, todos os que se aventuraram a divulgar suas ideias, contrariando 

os poderes dominantes, principalmente no campo da religiosidade, foram abafados, 

considerados hereges e alguns martirizados. No campo científico, o temor para reconhecer 

a natureza não física dos fenômenos, admitindo a realidade do Espírito, foi constante. 

Contudo, se remontarmos aos oráculos, bastante venerados na época dos pagãos, os 

profetas eram na realidade médiuns, que sempre existiram, e exerciam influências nos 

locais onde atuavam, mandavam construir templos, como o de Delfos, o mais conhecido, 

pelas manifestações e acertos nas previsões. Outros templos, como o de Júpiter, na Líbia, 

Vulcano, em Heliópolis, e o de Isis, foram bastante venerados. O fato é que a História está 

cheia de relatos sobre aparições, comunicações espíritas, fenômenos diversificados de 

natureza espiritual. O Antigo testamento dá várias informações a respeito. Moisés era um 

médium com diversas qualidades mediúnicas, destinado a cumprir uma gigantesca tarefa 

à sua época. Vidente e audiente, viu Jeová no Sinai, onde escreveu as Tábuas da Lei e 

produziu inúmeros fenômenos. No Novo Testamento, as manifestações e aparições são de 

todos os tipos.                                            
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Poderemos inferir que o sentimento de religiosidade sempre foi o pilar das 

civilizações e, por essa razão, os primeiros livros fundamentados em ciência foram escritos 

por teólogos, como já citado. E os homens foram fazendo alinhamentos, de acordo com as 

suas ideias e interesses.                                                                                                                 

As ciências foram, cada vez mais retificando conceitos e descobrindo cortinas, no 

que concerne à perfeição das Leis de Deus, que não precisam ser alteradas em momento 

algum.                                                                                                

Os estudos, pesquisas e experiências a respeito da força do pensamento, da 

reencarnação, da capacidade extrassensorial, da comunicação entre encarnados e 

desencarnados, e vínculos importantes do nosso mundo com o Universo se multiplicaram 

com as publicações dos livros da Codificação Espírita, a partir de 1857 e até 1868, na 

sequência Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo O Espiritismo, O Céu 

e o Inferno e A Gênese. Em paralelo, com o intuito de compreender os fenômenos de 

natureza espiritual, pesquisadores foram buscando soluções que, atualmente, nos 

permitem conclusões de natureza científica. 

Neste contexto, temos que dar tempo para a mudança de ideias das massas 

humanas, impregnadas por crenças, muitas milenares, no que se refere aos triângulos do 

conhecimento e do destino, abordados nas figuras 2 e 3.  Aliás, todo o conhecimento 

sempre foi fracionado, logo surgindo novas ideias, descobertas, experiências e 

comprovações. Na interação de uns com outros, vem o progresso, mostrando-nos a 

necessidade da contribuição coletiva, cada qual com a sua parcela. Os caminhos da Ciência, 

Filosofia e Religiosidade foram sempre nesse ritmo, através dos tempos. Cada 

personalidade humana tem uma profundidade da qual ela pode não ter consciência, 

porém vai despertando-a ao longo da vida, em função dos acontecimentos. No livro “Nova 

Civilização do terceiro Milênio”, Pietro Ubaldi afirma que “Quem se separa do todo, 

concebendo as coisas ao redor e os acontecimentos de modo isolado, fica alheio à 

estrutura do Todo, que nada mais é do que um sistema compacto, unitário, impecável e 

perfeito”. É preciso que o homem perceba as suas limitações, os seus recursos físicos e 

espirituais, reconhecendo que é parte de um imenso organismo, de origem divina, 

necessitando a ele se incorporar, sendo um dos instrumentos de evolução, semeando 

amor e sabedoria, por força da Lei.                                                                                                               

 No campo da religiosidade, as crenças milenares ainda estão fortemente 

arraigadas. A Bíblia, por exemplo, foi resultado das experiências religiosas do povo de 

Israel, sendo o registro de criaturas de vários locais e em diversas situações. Acredita-se 

que tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas das mais variadas profissões, culturas e 

classes sociais. É um conjunto de livros considerados de ordem divinamente inspirados 
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pelas três religiões dos filhos de Abraão: Cristianismo, Judaísmo e Islamismo, as 

denominadas religiões do Livro. Todavia, houve divergências quanto aos cânones sagrados 

e nem todos interpretaram os textos de forma literal. Em consequência, muitos foram 

considerados apócrifos. E cada grupo religioso organizou a bíblia conforme sua 

interpretação. No Cristianismo, em 1546, o Concílio de Trento declarou que a única Bíblia 

autêntica era a Vulgata Latina, de São Jerônimo. Foi o maior best-seller da História. No 

Judaísmo, a Bíblia sagrada é o Tanakh, que equivale ao Antigo testamento, porém 

organizado de outro modo. O cânone judaico foi fixado em um concílio em Jabne, cidade 

de Israel, por volta do ano 100 d.C., compreendendo 24 livros, divididos em três grupos: A 

Lei (Torá), o Pentateuco ou os cinco livros de Moisés; Os Profetas (Neviim), os livros 

históricos e proféticos; e Os Escritos (Ketuvim), os demais livros, o mais relevante, dos 150, 

sendo os Salmos. No Islamismo, o livro sagrado é o Corão ou Alcorão, escrito em árabe. 

Remonta a Maomé, nascido em Meca, na Arábia, no final do século VI, por volta de 570 

d.C. O Alcorão reúne as revelações de Maomé, mas só foi escrito após a sua morte. Os 114 

capítulos, denominados de Suras, foram arranjados de forma que os mais extensos 

representam os primeiros, independentemente de quando cada qual foi recebido, com 

uma única exceção, a Sura 1. Segundo consta, Maomé, aos 40 anos, teve uma revelação 

na caverna aonde meditava, nas proximidades de Meca, quando lhe apareceu o anjo 

Gabriel. A Sura 1, Al-Fatiha, são 7 versos, uma oração por orientação divina e um louvor ao 

Senhorio e à misericórdia de Deus.                                                                       

O que precisamos, antes de quaisquer considerações ou julgamentos, é 

percebermos que todos os reformadores da humanidade sempre deixaram consignados o 

sentido da sentença divina do “amai-vos uns aos outros” aos seus povos, tais como: No 

Budismo, um dos cinco mandamentos é: “Não firais os outros com o que vos fere”; No 

Mahabharata, poema épico hindu: “Eis a súmula de todo o dever: não façais aos outros o 

que, se fosse feito a vós, vos causaria dor”; No Judaísmo: “O que não é de teu agrado não 

o faças também ao próximo. É essa toda a doutrina da lei (Hillel); No Talmude, nas regras 

e mandamentos transmitidos oralmente, a Lei Falada, “Amarás o próximo como a ti 

mesmo é o que há de mais importante na Torá”; No Islamismo: “Nenhum de vós sois um 

crente até devotar pelo próximo o amor que devotais a vós (Maomé)”.                                                                                

Jesus, resumindo o decálogo ensinado por Moisés, ensinou: “Amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmo”. Quando complementou com “Aí estão toda a lei e 

os profetas”, avalizou o cerne de toda a lei divina, que está expresso em todas as religiões, 

como citamos acima.  Quando disse a Pedro, como se lê em Mateus (16:19): “O que ligares 

na Terra será ligado nos céus, e o que desligares na Terra será desligado nos céus”, referiu-

se à lei de reciprocidade, de um movimento permanente de dar e receber, em todos os 
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sentidos, no cuidado com os pensamentos e ações, ou seja, nas intenções, nos 

relacionamentos, enfim, a lei de causa e efeito, onde o bem gera o bem e o mal gera o mal.  

A Doutrina dos Espíritos veio, pouco a pouco, trazendo novas luzes e perspectivas 

para melhores entendimentos a respeito da necessidade de uma consciência espiritual. No 

capítulo XXII do livro “A Caminho da Luz”, o Espírito Emmanuel explicou para o médium 

Francisco Cândido Xavier, que “A ação de Napoleão Bonaparte, invadindo as searas alheias 

com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário 

da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas 

providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos 

em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas 

promessas”. Foi assim que, como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, Hippolyte León 

Denizard Rivail, mais tarde Allan Kardec, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, 

França, pronto para cumprir a missão consoladora sagrada. Ele teve uma infância normal, 

educado de forma liberal, mas justa. Em 1814, foi enviado para o Instituto Yverdun, na 

Suiça, quando então teve contato com Jean Henry Pestallozi, pedagogo famoso em toda a 

França e que fundara o Instituto em 1804. Ele estudara idiomas e teologia, desistindo das 

ordens sacras após a leitura de O Emílio, de Rousseau, “Teoria do homem corrompido pela 

sociedade”. Desde cedo, Leon aprendeu o sentido universal do homem e a finalidade da 

Educação, que deveria ser liberal e paternal, a criança devendo crescer com sentimento de 

Igualdade, Fraternidade e Tolerância.                                       

Ao sair de Yverdun, Rivail iniciou a faculdade de medicina, que depois abdicou, já 

que a educação de crianças era o seu objetivo. Ao regressar para a França, começou a 

colocar em prática os ensinamentos e, em 1824, publicou o primeiro livro, justamente 

quando surgia a última obra de Pestallozi. E assim surgia o Pedagogo que publicou vários 

livros didáticos, planos, métodos e projetos para a reforma do Ensino, a Gramática 

Francesa e o curso de Aritmética, onde declarava: “Se apresentarmos o algarismo 5 a uma 

pessoa que não conhece os algarismos, ela não saberá o significado. Mas se mostrarmos 5 

dedos ou 5 pedras, ela saberá a qualidade”. Em fevereiro de 1832, casou com Amélie 

Boudet, professora e grande auxiliar na tarefa pedagógica e na fundamentação do 

Espiritismo ciência.                                                                                                                                      

Entre 1852 e 1853, Leon passou a ter interesse pelos problemas sociais e por 

fenômenos que ocorriam nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, que repercutiram 

para outros países europeus. Começou a assistir sessões espíritas, procurando decifrar os 

fenômenos, recusando reconhecê-los, sem o apoio científico. Em 1854, estudou o 

magnetismo, a fim de verificar as influências do indivíduo sobre outros ou sobre objetos. 

Em 1855, compareceu a uma sessão de mesas girantes, que ouvira falar e rebatera, 
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afirmando “Acreditarei quando puder ver e me provarem que uma mesa tem cérebro para 

pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbula”. Na sessão, testemunhou a 

escrita rudimentar, resolvendo estudar a fundo, em razão das respostas corretas às 

perguntas feitas. Foi auxiliado por amigos intelectuais, como Tallander, da Academia de 

Ciências, Sardou, dramaturgo, e Didier, editor, que se colocaram à disposição e lhe 

apresentaram diversos cadernos de comunicações espíritas desde 1850. 

Assim iniciou um estudo racional, surgindo um movimento CIÊNCIA, FILOSOFIA e 

RELIGIÃO e, em 1856, quando preparava um capítulo do Livro dos Espíritos, ele e a esposa 

ouviram golpes na parede do escritório onde estavam, sem acharem a causa. Na noite 

seguinte, em uma sessão, o médium, que era conhecido e confiável, disse a Leon: foi um 

espírito familiar e está aqui agora. E, incorporando-o, explicou: “Para você serei a Verdade 

e todos os meses estarei à disposição por 15 minutos”. Quando Leon perguntou sobre as 

batidas na parede em sua casa, recebeu a resposta: “O trabalho que realizas não me 

agrada, no capítulo que estás escrevendo. Releia e descobrirás”. Meses depois, a Verdade 

lhe disse: “Serás o operário que reconstrói o que foi demolido”. Em certa noite, o Espírito 

protetor lhe disse que o conhecera na Gália, na época dos druidas, pelo nome de Allan 

Kardec. Começou, assim, a usar este nome.                                                                                     

Os livros da Codificação Espírita, já citados, foram publicados entre 1857 e 1868, 

em Paris, no idioma francês da ocasião, em um múltiplo cenário, no qual Auguste Comte, 

filósofo, pregava o Positivismo e o desprezo pela Metafísica; Marx e Engels publicavam o 

Manifesto comunista e pregavam a extinção das classes sociais; Luiz Napoleão Bonaparte, 

sobrinho de Napoleão I, reivindicava o trono francês, favorecendo a classe clerical; e na 

Inglaterra, Darwin e Spencer introduziam a teoria evolucionista no âmbito científico. A 

primeira vez que surgiu uma teoria de evolução coerente e bem documentada, livre das 

superstições existentes.               

Kardec sabia que se tornara um canal para resgatar o conceito etimológico de 

PSIQUE+LOG+IA, Estudo da Ciência da Alma, negada pela Psicologia Moderna. A Doutrina 

possibilitou tal resgate, ampliando o conceito de Alma, na proposição de novos paradigmas 

para os estudos da Psicologia. 

O Livro dos Espíritos, conforme poderemos ler na Introdução, “como especialidade 

contém a doutrina espírita; como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma 

de cujas fases apresenta, sendo a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras: 

Filosofia espiritualista”. O livro apresenta os princípios da Doutrina espírita sobre a 

imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis 

morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da Humanidade, segundo os ensinos dados 
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por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados 

por Allan Kardec. 

O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, chama a atenção, na Introdução, “que os 

ensinamentos apresentados têm como objetivo indicar os meios de desenvolvimento da 

faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, 

dirigir-lhe o emprego de modo útil, quando ela exista. Quem quer que o estude 

cuidadosamente melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunha; 

menos estranha lhe parecerá a linguagem prática; portanto, a obra não se destina 

exclusivamente aos médiuns, mas a todos que estejam em condições de ver e observar os 

fenômenos espíritas”. Aborda, em 32 capítulos, as manifestações espíritas, dos médiuns e 

das diversas aptidões, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, do papel dos 

médiuns nas comunicações espíritas, da psicografia, das aparições, dos fenômenos da 

bicorporeidade e da transfiguração, além de outros assuntos correlatos.   

O Evangelho Segundo o Espiritismo foi publicado em abril de 1864. Conforme a 

Introdução, quanto ao objetivo da obra, “podem dividir-se em cinco partes as matérias 

contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo; os milagres; as predições; as 

palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas; e o ensino 

moral”. Mais adiante, ainda na Introdução, lê-se: “Uma só garantia séria existe para o 

ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam 

espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e 

em vários lugares”.  

Em 1 de agosto de 1865, Kardec publicou o livro “O Céu e o Inferno” ou A Justiça 

Divina Segundo o Espiritismo, que mostra um “Exame comparado das doutrinas sobre a 

passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, 

sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca 

da situação real da alma durante e depois da morte”. Kardec não atribuiu, como nas obras 

anteriores, a colaboradores invisíveis, o texto do livro. Foi resultado de pesquisas, histórias 

publicadas nas edições da Revista Espírita e informações dadas por Espíritos Superiores 

nas sessões da Sociedade Espírita. Kardec, com a sua capacidade didática, percebendo as 

forças contrárias desde a publicação do Livro dos Espíritos, e mais forte após a publicação 

do Evangelho, fez a opção de oferecer aos leitores uma detalhada comparação, que 

expressasse a necessidade de uma Fé raciocinada, à luz da ciência.  

Em 6 de janeiro de 1868, foi publicada a primeira edição do livro A Gênese. 

Conforme explicado na Introdução, “a obra tem por objeto o estudo dos três pontos até 

agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em 

suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas”.  
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No Capítulo IV, cujo título é O Papel da Ciência na Gênese, poderemos ler, no item 

3, quão impotente foi o homem para compreender o problema da Criação, até que a 

Astronomia pudesse fornecer, com toda a exatidão, os meios necessários quanto ao 

movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes; que a Física 

revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade; que a Química fornecesse 

como ocorrem as transformações da matéria; os materiais que constituem a superfície do 

globo; que a Geologia fornecesse dados sobre as camadas da Terra; e outras descobertas 

nas áreas da Mineralogia, Botânica, Zoologia, Paleontologia, Antropologia e Arqueologia. 

Por isso tudo, é que o item ora comentado termina com a seguinte informação: “Pois que 

é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a Ciência fornece, pode-se dizer com 

inteira verdade que: a Ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a 

natureza”.                                                                             

Aquele que ler o Livro dos Espíritos com bastante cuidado, e depois os demais livros 

da Doutrina dos Espíritos, certamente perceberá que os Espíritos Superiores, ao 

responderem as questões ordenadas por Kardec, no Livro dos Espíritos, tiveram todo o 

cuidado de considerar o nível de conhecimentos científicos e filosóficos da época, 

limitando as informações e explicações de determinados assuntos, sem maiores detalhes, 

que só foram expandidos nas obras seguintes, como por exemplo sobre obsessões, 

possessões e perispírito. Entretanto, precisamos relembrar da Trindade universal que Deus 

firmou ao criar os elementos material e espiritual.  

O material segue as leis que regem a matéria e o espiritual não pode ser somente 

explicado pelas leis regentes da Natureza e sim pelas leis que regem a vida espiritual. 

 E os fluidos do mundo espiritual fogem à percepção de nossos sentidos, destinados 

para perceberem a matéria tangível. Contudo, os mestres espirituais estão sempre abrindo 

as portas do conhecimento, nos momentos adequados, apresentando as chaves para 

desvendarmos inúmeros fenômenos. Tudo ocorre por elos na Criação.  

O fluido do ímã, por exemplo, com as suas propriedades magnéticas, jamais foi 

visto, mas está completamente associado à vida corporal.                                                                                                                    

A Doutrina Espírita, da mesma forma que a Astronomia, é ciência de observação. Kardec 

começou a observar os fatos e fenômenos que ocorriam ao redor, seus efeitos e, 

estudando e pesquisando as causas, testando grande número de médiuns e recebendo 

respostas convincentes, firmou conceitos e, ao receber o apoio do Espírito Verdade, atirou-

se completamente à tarefa consoladora, recomendada pelo Cristo. Deu asas para uma 

Consciência Espiritual!                                                                          
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Para nos espiritualizarmos, necessitamos aprender a harmonizar os planos 

temperamentais emocional, físico e intuitivo, através do plano mental, ou seja, 

controlando o pensamento e adequando o conjunto à espiritualidade que pretendermos 

exteriorizar. O controle da mente é que nos permitirá a manipulação dos fluidos e das 

células, no corpo físico e no espiritual. Tudo dentro das limitações necessárias, e em 

consonância com a Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade.  
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CAPÍTULO IV 

NO CAMPO DAS IDEIAS E DESCOBERTAS 

“Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num 

reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão 

vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da 

eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas de evolução humana, das 

quais, por enquanto, só poderemos recolher informações pelas vias do Espírito”.       

(Mecanismos da mediunidade, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier e 

Waldo Vieira, publicado em 1960). 

1. ELEMENTOS MATERIAL E ESPIRITUAL, ELOS DA CRIAÇÃO 

Todas as ciências vão se encadeando com o tempo, umas se originando de outras, 

conforme as ideias e conhecimentos vão emergindo. O caminho das validades, no entanto, 

sempre foi e continuará sendo o da observação, pesquisa, experimentação, dedução e 

comprovação. Esse roteiro é absolutamente imprescindível para a fixação das leis 

materiais e espirituais.  

Quando falamos em milagres, estaremos tratando de algo extraordinário, que foge 

a padrões desconhecidos, inexplicáveis. Precisamos, antes de quaisquer julgamentos ou 

opiniões, lembrar que Deus é perfeito, como toda a Natureza por Ele criada, não 

necessitando, pois, de derrogar suas Leis. Simultaneamente, olhando-nos no espelho da 

vida e para nossos vizinhos humanos, e percebendo as virtudes e vícios do conjunto, não 

devemos imputá-los a Deus se, com toda a humildade que tivermos, entendermos, 

definitivamente, que Deus criou os Espíritos, simples e ignorantes, destinados a cumprirem 

um ciclo de vida, espiritual e material, para que ascendam caminhos de luz, na busca 

incessante de conhecimento e de sabedoria, sob a batuta da Lei Maior, das Ideias, Formas, 

Amor e Verdade. 

Ao criar os elementos material e espiritual, Deus estabeleceu todos os elos 

necessários entre eles. Na questão 22, alínea a, do Livro dos Espíritos, “A matéria é o laço 

que prende o espírito; é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo 

tempo, exerce sua ação”. O foco inicial de matéria é o fluido cósmico universal. Ele tem 

graus de afinidades, propriedades naturais, e se transforma, de acordo com as leis divinas 

da Natureza. Assume dois estados distintos, um de imponderabilidade e outro de 

ponderabilidade ou materialização, e entre eles existe uma infinidade de fluidos. O fluido 

vital, que denominamos de magnético, que dá vida aos corpos orgânicos, tem a sua origem 

no fluido universal. Ele é o verdadeiro elo entre o Espírito e a Matéria.                                                                        
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Cada um dos estados que o fluido universal assume dá lugar a diversos fenômenos, muitos 

ainda não explicados pela ciência.  

2. PERISPÍRITO   

 

Na questão 93 do Livro dos Espíritos, perguntado se o Espírito propriamente dito 

nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa 

substância qualquer, foi dada a seguinte resposta: “Envolve-o uma substância, vaporosa 

para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós; assaz vaporosa, entretanto, 

para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira”. Perispírito foi o nome 

dado a esse envoltório semimaterial do Espírito, tirado do fluido universal de cada mundo.                                                                       

As informações dadas pelos Espíritos Superiores a respeito foram limitadas, uma vez que 

os conhecimentos científicos da época não permitiam alargar o assunto. Contudo, em 

1861, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, na Primeira parte, Capítulo IV, 

item 51, o Espírito Lamennais (Hughes Félicité Robert de Lamennais, 1782-1854, que em 

vida fora padre, filósofo, escritor e político francês), respondeu sobre a natureza íntima da 

alma e do perispírito, informando que haveria necessidade de conhecimentos sobre os 

fluidos, até então desconhecido, mas que a ciência lá chegaria. O que ocorreu com a 

publicação da Gênese, por Kardec, em 1868, no Capítulo XIV, Os Fluidos. Mas na realidade, 

o Livro dos Médiuns já havia trazido à tona, o fenômeno denominado bicorporeidade, 

ocorrido na Itália, quando Antônio de Pádua, mais tarde canonizado, estava pregando em 

uma Igreja e, ao mesmo tempo, demonstrando a inocência do pai em Lisboa, em um 

julgamento. O Espírito de Santo Afonso de Liguori, que também fora canonizado por ter 

aparecido simultaneamente em dois lugares, explicou o fenômeno, sem entrar em 

detalhes, como está no Livro dos Médiuns, Segunda Parte, Capítulo VII, item 19, 

informando que uma parte do perispírito acompanha o Espírito, deixando no corpo o laço 

que liga perispírito e matéria. Com os ensinamentos contidos na Gênese sobre os fluidos, 

vários pesquisadores trouxeram informações detalhadas sobre experiências e 

descobertas, clareando fenômenos de natureza espiritual.   

 William Crooks, considerado o maior químico inglês, nascido em Londres no ano 

de 1832 foi, segundo Sir Arthur Conan Doyle, um dos mais estudiosos pesquisadores de 

fenômenos extrassensoriais. Tendo assumido a Cadeira de Química na Universidade de 

Chester em 1861, descobriu os raios catódicos (feixes de elétrons produzidos por meio de 

uma diferença de potencial entre dois eletrodos que contêm gases rarefeitos em seu 

interior), descobriu e determinou as propriedades do elemento químico metálico Tálio e, 

em 1874, além de construir o Radiômetro, dispositivo utilizado para inserir fluxo de 

radiação ou neutralizar a radiação eletromagnética, ou seja, um instrumento medidor da 

radiação, descobriu um tratamento para o ouro.  Paralelamente, realizou muitas pesquisas 
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mediúnicas, fazendo experiências a fim de investigar fatos relacionados com a Doutrina 

dos Espíritos. As mais expressivas foram feitas com Florence CooK, quando obteve as 

materializações do Espírito que se denominou Katie King, fato que abalou o mundo 

científico na ocasião. Escreveu e publicou em “Fatos Espíritas” um completo relato de suas 

experiências quanto à realidade das materializações. Tornou-se espírita, afirmando: “Não 

digo que isto é possível. Digo: isso é real”.  

Em 1894, o Doutor Charles Richet, médico e fisiologista francês, descobridor da 

soroterapia e da anafilaxia, prêmio Nobel em 1913, interessou-se pelos fenômenos 

paranormais, criando a Metapsíquica, estudo da produção de fenômenos devido a forças 

que parecem inteligentes ou de poderes desconhecidos, mas latentes na inteligência 

humana. Ele, após acompanhar e observar médiuns de materialização, descobriu o que 

denominou de ectoplasma (ektos e plasma, substância exteriorizada).                                                                                                                                  

O Barão Albert Von Schrenck Notzing (1862-1929), médico psiquiatra e parapsicológico 

alemão, que notabilizou-se por suas pesquisas sobre o hipnotismo e fenômenos 

paranormais, investigando, durante 35 anos, médiuns famosos da época e conduzindo 

centenas de experiências, recebeu permissão para colher porções de ectoplasma para 

analisá-las em microscópios, o que fez e, após análise química, verificou que era substância 

incolor, levemente nebulosa, inodora, com traços de detritos celulares e escarros, sendo 

uma reação alcalina. Esse fenômeno, atualmente bem conhecido no Brasil graças a 

médiuns de materialização como Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, Carmine Mirabelli, 

Anna Prado e Chico Xavier, requer cuidados especiais, devendo ser dirigido por médiuns 

capazes e nunca para atender a caprichos ou curiosidades.          

Em 1930, a telepatia, comunicação direta e à distância entre duas mentes, ou 

conhecimento dos processos mentais de outrem, fora dos limites de percepção, era 

considerada um desafio à ciência, quanto às possibilidades físicas do pensamento. Ao 

mesmo tempo, a clarividência na percepção de objetos ou acontecimentos sem uso dos 

sentidos, dava margem a várias interpretações. As experiências e fatos comprovados 

levaram os pesquisadores a analisarem relatos passados, feitos por pessoas 

reconhecidamente idôneas. Immanuel Kant, filósofo alemão, relatou no livro que publicou 

sobre Emanuel Swedenborg: ele estava em Goteborg, cidade sueca, e descreveu um 

incêndio que ocorria a 300 milhas de distância. Relatou às autoridades, dando endereço e 

nome do proprietário, bem como outros detalhes que rapidamente foram confirmados.   

  O fenômeno da materialização: do médium, através de uma espécie de cordão 

umbilical, praticamente invisível, sai o ectoplasma. Em poucos minutos, ocorre a 

materialização, assumindo formas humanas, com o coração pulsando, mãos sólidas e 

firmes, dedos e unhas, respirando, falando e andando.  
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No decorrer dos anos, informações foram dadas sobre o perispírito, surgindo o 

conceito de camadas perispirituais, publicadas por Gabriel Delanne, engenheiro francês e 

notório pesquisador da mediunidade, no livro “A Reencarnação”; por Antônio Joaquim 

Freire (1877-1958), médico, escritor, jornalista e espírita português, que publicou o livro 

“Da Alma Humana”, explicando que “O Coronel A. Rochas D’Aiglun, um dos mais notáveis 

experimentadores e inovadores nos domínios recônditos do metapsiquismo 

contemporâneo, obteve uma comunicação medianímica de um Espírito desencarnado que 

se subscrevia com o nome de Vicent, dizendo ser habitante de outro planeta”. 

Resumidamente, Antônio Freire explica, diante das informações recebidas, que o 

perispírito é um elemento que possui várias camadas, com diferentes graus de densidade. 

A espiritualidade então passou a dar mais detalhes sobre o perispírito e o Espírito André 

Luiz introduziu, nas psicografias de Chico Xavier, novos conceitos, como corpo astral, corpo 

etéreo e corpo mental. Essas camadas vão se condensando na medida em que vão se 

aproximando do corpo físico.                                                                                                                                     O 

corpo astral é o de relação do Espírito, quando separado do corpo físico, seja 

temporariamente, como nos desdobramentos, ou definitivamente, no desencarne.                                                                                                                        

O corpo mental é o envoltório sutil da mente, presente desde a criação do Espírito e onde 

ficam gravadas todas as experiências por ele vividas. É composto por outros corpos, 

conforme o grau de evolução do Espírito, sendo eles o mental inferior, mental médio, 

mental superior e mental sublime. 

O corpo etéreo, ou duplo etérico, é formado de eflúvios vitais, na maior parte 

emanados do neuropsiquismo do corpo físico, e que vão desaparecendo após o 

desencarne. O Espírito se apresenta como se ainda estivesse vivo e, dependendo do seu 

conhecimento, poderá crer que realmente se encontra encarnado.                                                                      

O perispírito possui propriedades comuns à matéria propriamente dita, tais como: 

plasticidade, que permite ser ele modificado pela ação do pensamento e assim o 

desencarnado poderá se apresentar com aspectos diversificados e que, de maneira geral, 

correspondem às suas personalidades vividas; expansibilidade, podendo irradiar-se para o 

exterior, dando formas em torno do corpo espiritual, pelo pensamento; elasticidade, 

podendo retornar à situação normal, após a expansão; penetrabilidade nos demais corpos, 

pois a matéria não lhe opõe resistência; e tangibilidade, que o permite tornar-se palpável 

e assumir a aparência de um corpo físico vivo. Todavia, para que estas propriedades sejam 

usadas, o Espírito precisa de conhecimento e experiência e nem todos os espíritos estão 

aptos para utilizá-las. Segundo o Espírito Emmanuel, o perispírito é formado por 

substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica semelhante a de Mendeleev, 

conhecida como Tabela Periódica, porém em outra faixa vibratória, modificando-se sob o 
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comando do pensamento e submetido às leis da gravidade, no plano ou dimensão em que 

esteja.  

Poderemos concluir que o perispírito é um intermediário de todas as sensações 

que o Espírito recebe e transmite aos órgãos do corpo físico. Seja no tempo de sua união 

com o corpo ou depois de separar-se, o Espírito jamais estará separado do seu perispírito, 

que vai se tornando cada vez mais etéreo, à medida em que, no cumprimento da Lei de 

Deus, se aproxima da condição de Espírito Puro. Sua matéria sutil e flexível pode se 

expandir e assumir formas à vontade, desde a humana até outras diversificadas. Os 

Espíritos, com a força do pensamento e a vontade, podem movimentar até corpos 

pesados, assim como os motores o fazem, utilizando fluidos e gases rarefeitos. É o 

perispírito que permite todos os fenômenos espíritas de cunho material. A sua densidade 

varia, não só de mundo para mundo, como também de Espírito para Espírito, em cada 

mundo. E quanto mais evoluído um Espírito, mais liberdade para formalizar suas ideias. 

Assim, a natureza do perispírito está associada ao grau de adiantamento moral do Espírito. 

A sua evolução, conforme o Espírito André Luiz explica em “Evolução em Dois Mundos”, é 

que determina o progresso da matéria física. 

3. A GLÂNDULA PINEAL 

Até o início do ano 1960, a glândula pineal era considerada um órgão sem qualquer 

função específica. Entretanto, no livro “Missionários da Luz”, publicado em 1945, pela 

psicografia do Espírito André Luiz, para o médium Francisco Cândido Xavier, diversas 

informações foram dadas, antecipando descobertas científicas. Uma delas foi sobre a 

pineal. O Doutor Décio Iandoli Junior, médico e professor universitário, em palestra feita 

em um seminário sobre saúde e espiritualidade, relatou que vários médicos foram falar 

com Chico Xavier, alegando erros científicos no livro psicografado. André Luiz se 

apresentou e reafirmou que tudo estava correto, o que foi comprovado mais tarde. Ele 

disse mais, que era um relator de cinco sábios e que escolheu o seu nome, que era o de 

um menino que estava ao lado de Chico Xavier, por ocasião da primeira psicografia por ele 

feita.  

Sobre a pineal, já René Descartes (1596-1650), filósofo, físico e matemático 

francês, autor da célebre frase “Penso, logo existo”, em seu livro “A Alma e o Corpo”, 

afirmou que a alma está ligada ao corpo pela pineal. E que ela seria controladora das 

emoções e da regulação temporal. Quando os cientistas descobriram a melatonina, 

hormônio da glândula pineal, em 1958, ela voltou ao cenário das pesquisas médicas, que 

trouxeram, desde por volta de 1980, informações sobre a fisiologia do sono e as 

correlações existentes. Atualmente, sabe-se que a pineal é capaz de converter ondas 

eletromagnéticas em estímulos sensoriais. Que ela contém o mineral Apatita, sendo que 
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as pessoas mais sensíveis aos fenômenos extrassensoriais a possuem em maiores 

quantidades. Em Historical and Cultural Aspects of the Pineal Gland, escrito por diversos 

pesquisadores, como Giancarlo Luchetti, Jorge Cecílio Daher Junior, Décio Iandoli Junior, 

Juliane Gonçalves e Alessandra Luchetti, estão feitas comparações entre as provas 

científicas à disposição e as que foram informadas por André Luiz e, em 2013, as de André 

foram aceitas e publicadas em inglês, pela conceituada revista Neuroendocrinology 

Letters.  

4. O CAMPO DE ENERGIA HUMANO 

Até o século XX, diversos pesquisadores se dedicaram a observar o campo de 

energia que envolve os seres humanos e os objetos, de maneira geral. Em 1911, o médico 

Dr. William Kilner, após os seus estudos a respeito e tendo feito inúmeras experiências, 

declarou ter sempre visto uma névoa brilhante ao redor de todo o corpo, com 

luminosidades distribuídas em três zonas, denominando o conjunto como Aura. E que essa 

aura variava de criatura para criatura, de conformidade com a idade, sexo, saúde e 

capacidade mental. Explicou que certas moléstias se apresentavam como manchas, o que 

o levou a estabelecer um meio para diagnosticar, utilizando as cores, o volume, a 

contextura e a aparência. Conseguiu diagnósticos de infecções, tumores e até distúrbios 

psicológicos.                                                                                    

Pouco tempo depois, dois médicos, Dr. George de La Warr e Dra. Ruth Drown, 

construíram novos instrumentos que permitiram a detecção de radiações de tecidos vivos, 

surgindo assim a Radiônica, Sistema de detecção, diagnóstico, bem como de cura à 

distância, utilizando o campo da energia biológica humana.                                                                           

Em 1930, o Dr. Wilhelm Reich (1897-1957), psiquiatra, sexólogo, biólogo, psicanalista e 

físico, austríaco-americano de ascendência judaica, colega de Freud, realizou várias 

experiências com essas energias, usando as mais modernas instrumentações eletrônicas e 

médicas à disposição. Seus trabalhos, que foram também explorados por outros 

profissionais da medicina, na ocasião, permitiram a comprovação das relações dos campos 

de energia da aura com a saúde do corpo humano. 

5. OS CHACRAS 

Também denominado de Centro de Força, chacra é um termo sânscrito, (chackra), 

que significa “roda”, que se mostra, pela clarividência, como um círculo luminoso girando. 

É um vórtice, que tem a capacidade de absorver, transformar e eliminar energias. A alma, 

Espírito encarnado, tem no seu perispírito, sete chacras principais e muitos outros 

secundários. Considerando as camadas do perispírito, uma parte dos chacras se localiza no 

Corpo Astral e outra parte no Corpo Etéreo. Todos eles têm a função de controlar as 
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passagens de energia, direcionando e regulando os fluxos que chegam e vão para o corpo 

físico. O perispírito serve de intermediário entre o Espírito e o corpo físico, mas o corpo 

físico também envia energias para o Espírito, ou seja, ocorrem entradas e saídas de 

energias, onde os fluxos se chocam, dando origem a vórtices de energia.                                                                                                                         

Tudo se dá por meio da coluna cervical, onde, no interior do canal vertebral, a medula 

óssea que ocupa o interior dos ossos, sendo popularmente conhecida como tutano, 

contendo as células-tronco que produzem os componentes do sangue, é o canal condutor. 

O ponto de união do vórtice de energia com o corpo físico, feito pela extremidade desse 

vórtice, é o contato que faz a conexão com os plexos ou com algum feixe de nervos, 

transferindo a energia recebida. Os plexos são então centros de energia, que coincidem 

com os centros de força, mas se relacionando com o sistema nervoso, central e periférico; 

o primeiro formado pelo encéfalo e medula, o periférico por nervos e gânglios.  A figura 8, 

abaixo mostrada, apresenta os chacras principais, com as glândulas correspondentes. 

Cabe-me destacar que, na ampla literatura a respeito do assunto, há unanimidade quanto 

às nomenclaturas dos quatro primeiros chacras principais – coronário, frontal, laríngeo e 

cardíaco. Quanto aos outros três, vamos considerar as nomenclaturas esplênico ou plexo 

solar, umbilical, gástrico ou sacro e o genésico ou básico.      

                                                     Figura 8    

                   

Os centros de força se distribuem por três categorias: superiores, intermediários e 

inferiores. Os superiores são compostos pelos chacras coronário, frontal e laríngeo. Este 
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conjunto está diretamente relacionado com o pensamento, com a inteligência e com a 

sensibilidade extrassensorial, fazendo diferença a quantidade de apatita na glândula 

pineal. Os centros de força intermediários são compostos pelos chacras cardíaco, esplênico 

e gástrico.  São relacionados com as emoções e os sentimentos. O centro de força inferior 

é o básico ou genésico, associado às gônadas e responsável pelas sensações.                                                                                                           

Todos os chacras estão agregados a frequências que caracterizam as cores primárias e 

secundárias, a partir do centro de força básico ou genésico, de cor vermelha, e até o centro 

coronário, de cor violeta, no espectro normal.  

Os chacras se comunicam uns com os outros, por condutos denominados 

Meridianos, uma espécie de veias, por onde flui a energia vital por eles modificada. Os 

chacras etéricos, que se localizam no Corpo ou Duplo etérico, absorvem e distribuem o 

fluido vital ao corpo físico, e é assim que a vida é mantida. Servem também de 

intermediários entre as energias oriundas do corpo físico e do corpo astral.                                                                                    

No livro “Diretrizes de Segurança”, dos conhecidos médiuns Divaldo Franco e Raul Teixeira 

sobre a mediunidade, é explicado que os chacras são como subestações de energia, onde 

os diversos entroncamentos nervosos, de vasos e veias, no mapa fisiológico, representam 

focos de expansão de energia. O centro coronário é a porta para o cosmo, que absorve o 

fluxo de energia, distribuindo para os demais centros, através do corpo, com maior ou 

menor intensidade. Essas energias, antes de atingirem o corpo físico, abrigam-se no corpo 

espiritual. No organismo, então, está a grande cisterna, que absorve as energias de maior 

vulto, o centro coronário. As demais cisternas irão atender outras regiões. E todas as 

funções orgânicas fazem parte do conjunto, sejam elas intelectuais, respiratórias, 

emocionais, circulatórias etc.                                                        

A secreção de hormônios feita por cada glândula percorre a corrente sanguínea, 

causando mudanças nas funções reguladoras. Por exemplo, as glândulas suprarrenais, 

entre os rins, segregam adrenalina, que acelera os batimentos cardíacos. É como se fosse 

um aviso de possível perigo. O pâncreas produz a insulina, que distribui o açúcar no 

organismo. Sem ela, surge a diabetes.  

6. DNA, UM PONTO DE INFLEXÃO 

O DNA, ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui papel 

fundamental na hereditariedade, sendo o portador da mensagem genética. Todos os 

nossos traços físicos são determinados e regidos por nossos genes. E a codificação do DNA 

nos dá as características de tudo o que tem o fluido vital. O DNA é então uma linguagem 

genética, que tem um alfabeto próprio, composto por quatro letras, ATCG, que 

correspondem a quatro tipos diferentes de nucleotídeos, moléculas compostas por três 

componentes, que se traduzem em vinte aminoácidos, blocos constituintes das proteínas, 
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cujas moléculas nos dão as formas físicas em razão do elemento material que, combinado 

com o fluido vital do nosso mundo, gera a vida orgânica. Quando os cientistas passaram a 

pesquisar a genética, começaram a compreender a utilidade de apenas 10% de nosso DNA, 

não encontrando utilidade para os 90% restantes. Todavia, da descoberta inicial, por 

cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, surgiram outros pesquisadores, até que o 

biofísico e biólogo russo Pjotr Garjajev, (1942-2020), e outros colegas, pesquisando com 

equipamentos modernos, conseguiram os seguintes resultados relevantes quanto aos 90% 

não compreendidos no passado: a capacidade telepática, padrões atuantes no vácuo, 

produzindo buracos de minhoca magnetizados (espécie de túneis e pontes que permitem 

conexões entre áreas através das quais as informações são transmitidas fora do espaço e 

do tempo), isto é, o DNA atrai informações e as envia para células e para as consciências, 

como uma telepatia interespacial e interdimensional, que poderá explicar fenômenos 

como intuição, clarividência, curas. Simplificando: o DNA é aberto a comunicações e 

suscetível a elas. O grupo de pesquisadores descobriu, ainda, que o DNA tem linguagem 

própria, com um tipo de sintaxe gramatical, mais ou menos semelhante à da linguagem 

humana, e concluíram que ele é influenciado por palavras emitidas, sejam pela mente ou 

pela voz, fato que comprova a eficácia da hipnose e da vidência. Atualmente, as pesquisas 

continuam céleres. 

7. BARBARA ANN BRENNAN 

Nascida em 19 de fevereiro de 1939, estudou na Universidade de Wisconsin-

Madson, onde se graduou em Física em 1962. Em 1964, completou o Mestrado em 

Astrofísica e foi convidada a trabalhar como astrofísica para a NASA (National Aeronautics 

and Space Administration). Na década de 70, estudando o campo da energia humana, 

envolveu-se em projetos de pesquisa, estudou terapia bioenergética no Institute for 

Psychological Synthesis e, como Psicoterapeuta, tornou-se curadora praticante.                                                                                                            

Em 1987, Barbara publicou o livro “Mãos de Luz”, Um Guia para a Cura através do Campo 

de Energia Humana, que considero uma obra prima. No Capítulo 1, ela descreve uma série 

de curas analisando as auras ou campos de energias das pessoas que lhe procuravam. 

Segundo relata, utilizando a sua “Alta Percepção Sensorial, APS”. Ela conseguia ver onde 

as células anormais estavam localizadas, apenas com a imposição das mãos e a vontade, 

para equilibrar o campo de energia da criatura. Na verdade, a Alta Percepção Sensorial, 

percebendo as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos, nada mais é que 

percepção extrassensorial e/ou, às vezes, clarividência. Ela confessou que, com o tempo, 

tornou-se médium, pois desde a infância conseguia andar com os olhos vendados na 

floresta, desviando-se de todas as árvores, simplesmente sentindo os campos de energia 

com as mãos. Tornou-se consultora, um canal, recebendo informações preciosas da 

espiritualidade, de inteligências superiores, em forma de palavras, figuras simbólicas e 
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conceitos. Enfim, trabalhando junto à ciência médica, informava os locais exatos de 

tumores e doenças, favorecendo os tratamentos.  

Acima de tudo, ela nos trouxe a realidade dos elos existentes entre o mundo 

espiritual e o material, os meios disponíveis para harmonizarmos as nossas Almas, como 

Espíritos encarnados, primeiro passo para ajustarmos e equilibrarmos os nossos planos 

temperamentais, o mental, o emocional, o físico e o intuitivo, e assim equilibrarmos os 

valores materiais com os espirituais, nossa missão terrena, em consonância com a Lei das 

Ideias, Formas, Amor e Verdade.    

8. CAMPO MÓRFICO 

Foi o biólogo, bioquímico e parapsicólogo inglês Rupert Sheldrake que, junto com 

Philip Rubery, descobriu o mecanismo de transporte das auxinas, hormônios vegetais 

produzidos por células com grande capacidade de divisão que, do ápice do caule, movem-

se célula a célula para a base, sem sofrerem diferenciações. Com as suas pesquisas, 

descobriu o que chamou de ressonância morfogenética, campos que levam informações, 

não energia, através do espaço e do tempo, sem qualquer perda de intensidade após 

terem sido criados e que exercem influências sobre sistemas que apresentam algum tipo 

de organização semelhante, sejam formas, padrões, estruturas ou propriedades auto 

organizadas. Percebendo que o fator que originava o campo mórfico era o hábito, fez 

inúmeras experiências com chimpanzés e gorilas, em diversos locais bem afastados, sob 

controle de seus auxiliares, observando que uma dada ação nova, ensinada para qualquer 

um dos animais presentes, tornava-se corriqueira não só para o grupo, como também para 

os outros grupos observados e distantes. A teoria, que tomou vulto científico, trouxe o 

entendimento de que a forma das sociedades, ideias, moléculas, cristais dependem da 

maneira em que modelos semelhantes foram organizados no passado, havendo uma 

espécie de memória nos campos mórficos de cada conjunto organizado.  
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CAPÍTULO V 

NOS MEUS PASSOS, QUANTOS FATOS! 

 

1. CONSIDERAÇÕES 

Robert Amadou, autor de Parapsicologia, Ensaio histórico e Crítico, publicado em 

1966, assim definiu o fenômeno paranormal: “No sentido amplo, a Parapsicologia é a 

disciplina que se esforça em explicar os fenômenos aparentemente berrantes perante a 

ciência, seja por causa de fraude, seja por causa de ilusão, ou do exercício de uma função 

psicológica, clássica ou nova. No sentido estrito, a Parapsicologia é a colocação em realce 

e o estudo experimental das funções psíquicas que ainda não estão incorporadas ao 

sistema da Psicologia científica, com a finalidade de integrá-las a este sistema, que ficará 

então ampliado e completo”. “Casas assombradas, fantasmas, obsessões, radiestesia, 

telepatia, vidência, presciência, precognição, transmissão do pensamento, campo mórfico, 

são fenômenos nada sobrenaturais e perfeitamente compreensíveis perante as leis que 

regem o Cosmos. A observação e as experiências cada vez mais vão permitindo comprová-

los, sendo que o progresso das pesquisas científicas é fator relevante para as 

comprovações”.  

Carl Sagan, astrônomo norte-americano (1934-1996) disse que “a ideia de que a 

ciência e a espiritualidade se excluem mutuamente presta um mau serviço a ambas”. 

Em “Memória Cósmica”, Hermínio Miranda explica que “As manifestações de parte 

do ser humano que transcendem os potenciais do corpo físico, dando-lhe capacidades 

extrassensoriais, na realidade, são como “chips” instalados no cérebro e que permitem 

visões, vozes, e fenômenos, conscientes ou não, envolvendo outras dimensões”. 

 

2. FATOS REAIS, DE NATUREZA ESPIRITUAL 

A. Jakob Lorber 

Músico, nascido na Eslovênia em 1800, desencarnado em 1864. Em 1840, ouviu 

uma voz que lhe ordenou pegar a pena e escrever. Obedeceu e, ao findar e ler o texto, viu 

que se tratava de uma mensagem de natureza espiritual para que cumprisse uma tarefa. 

Abandonou tudo o que fazia, passando a viver em reclusão e vivendo às custas de aulas de 

piano. Juntou milhares de manuscritos, de natureza científica, descrevendo 

conhecimentos e coisas até então desconhecidas e que, com o passar dos anos, se 

mostraram exatas, sem quaisquer erros. Uma parte das revelações, sob o título de “Nova 

Revelação”, e de natureza religiosa, mostrava uma exposição do ser humano e do 

Universo, desde as origens e até a data do recebimento das revelações, incluindo uma 

descrição da Queda dos Anjos.                                                       
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Teria sido criado um Espírito, conhecido por Lúcifer que, achando-se igual a Deus, 

rebelou-se, juntamente com outros Espíritos que lhe seguiram, e todos foram conduzidos 

a cumprirem um caminho de redenção longo e de sofrimentos, até serem reconduzidos a 

Deus.  

B. Dr. George G. Rhitie 

Psiquiatra americano, tendo ocupado cargos importantes, como presidente da 

Richmond Academy of General Practice e Presidente do Departamento de Psiquiatria do 

Hospital Towers, por cerca de 20 anos, relatou, em seu livro “Voltar do Amanhã”, que aos 

20 anos de idade ficou 9 minutos clinicamente morto, por parada cardíaca, quando 

começou a procurar o seu corpo na enfermaria. Encontrou-o tão somente pelo fato de 

uma das mãos estar descoberta, mostrando um anel que usava em um dos dedos. 

Forçando o pensamento, moveu a mão diante de uma enfermeira, que chamou um 

médico, que o reanimou. Por esse fato, resolveu estudar Medicina, especializando-se em 

Psiquiatria, dizendo: “fui exaustivamente interrogado por três médicos para depois 

receber o registro como psiquiatra, mostrando que não era louco”.  

C. Divaldo Franco 

Ocorria uma conferência em Roma, na Itália, que estava sendo feita pelo conhecido 

médium brasileiro, Divaldo Franco. Em um dado momento, a sua mentora espiritual, 

Joanna de Ângelis, solicitou-lhe que avisasse ao tradutor, o psiquiatra brasileiro dr. Geraldo 

Campana, que não mais seria necessário continuar a tradução das palavras para o idioma 

italiano, pois os Espíritos desencarnados e presentes no ambiente haviam magnetizado o 

público. E todos ouviram e compreenderam a exposição feita em português, cada qual 

recebendo-a em italiano. Tal fenômeno se chama Xenoglossia.  

D. Experiências Pessoais 

                                                                                                          

Nos livros “Os Portadores da Esperança” e “Acertando Passos”, publicados 

respectivamente em 2008 e 2013, relatei inúmeros fatos de natureza espiritual que 

ocorreram comigo, com familiares e outros conhecidos. Em alguns deles, deixei perguntas, 

tais como os porquês ou significados, de acordo com os conhecimentos de então. Neste 

espaço, além de inserir outros casos, irei juntar fatos já citados, mas explicando-os à luz 

dos conhecimentos atuais. Antes, preciso ressaltar ter vivido a maior parte da minha 

infância em Caçapava, cidade paulista no Vale do Rio Paraíba, onde residiam meus avós 

maternos, tios, primos e outros parentes. Convivíamos uns com os outros, todos se 

auxiliando e sempre foi assim, até hoje, mesmo com as marcas do tempo e das distâncias, 

muitos já falecidos, novas famílias formadas por irmãos e primos. Quis o destino que eu 
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também pudesse conviver com os tios e primos do lado paterno, mas sem ter conhecido 

meus avós, que já haviam partido para o plano espiritual, anos antes do meu nascimento. 

Todos permanecem na minha lembrança, com profundo respeito, agradecimento e amor.                                         

No Capítulo IV, item 6, sobre o DNA, vimos as possíveis influências hereditárias, a 

linguagem genética, as telepatias interespacial e interdimensional. Pertenço, como quase 

todos os brasileiros, a diversos troncos genéticos, de origens italianas, francesas e 

portuguesas, tendo realizado pesquisas no Brasil e no exterior e publicado o livro “E Os 

Frutos Continuam”, descrição de uma extensa genealogia. Durante as pesquisas, inúmeros 

fatos ocorreram, alguns dando-me plena convicção de que convivi com muitos dos 

personagens citados em vidas anteriores. Creio que no seio familiar e no social é que temos 

a grande oportunidade de cultivar o amor e resgatar dívidas do passado, no cumprimento 

do ciclo permanente de vida de nossos Espíritos, à luz da Lei das Ideias, Formas, Amor e 

Verdade. Vamos a um desfile de fatos: 

 

1--Minha avó Senhorinha, que era espírita, dizia que eu e minha prima Maria 

Helena, com três anos de idade, brincávamos e conversávamos com Espíritos, que ela não 

via, mas sabia que lá estavam, pelo teor das conversas. Com quase cinco anos, deu-se a 

primeira clarividência, quando vi uma Senhora entrando no quarto onde eu e mais três 

irmãos dormíamos, pela porta de acesso ao corredor, que estava fechada. Ela percorreu 

os nossos berços, deu-me um lindo sorriso e saiu pela mesma porta cerrada.  Reconheci, 

dias depois, sem quaisquer dúvidas, por fotografia enviada por um irmão de meu pai, que 

se tratava da minha avó paterna Alba, que havia falecido em 1926, quando meu pai estava 

com dezoito anos. Esse episódio veio dar início a um desenrolar de outros, em sequências.  

 

2--Passei a ouvir vozes, quase sempre atendendo o que me sopravam para fazer, 

colocando-me várias vezes em perigo. Castigos foram frequentes. Era levado, curioso, 

impulsivo e sempre arquitetando alguma arte. Em abril de 1949, morávamos ao redor da 

Praça da Matriz, em Caçapava, em um sobrado bem amplo. Em um dado dia, estando em 

meu quarto, no segundo piso, sozinho e deitado, com as luzes acesas, lendo escondido um 

gibi, e com um cobertor me cobrindo, percebi alguém à minha direita e, ao virar-me, 

deparei-me com um senhor de meia idade, bem vestido, usando um terno escuro, um 

chapéu, uma corrente prateada, presa a um relógio tipo cronômetro, de bolso. Eu nunca o 

vira, mas o achei muito parecido com o Santos Dumont, cuja fotografia já havia visto. Com 

expressão serena e rosto bem delineado, ele falou: Rogério, calma, preciso falar com você!  

Desandei a gritar, meus pais chegaram rapidamente, mas tudo se desvanecera. Pela 

descrição, papai concluiu que havia sido o seu genitor, meu avô Romeu, que havia falecido 

em 1936. De qualquer modo, tive uma clarividência, com clariaudiência. Meu avô 

certamente queria me transmitir algo importante. Não sei se o que irei contar: dias depois, 
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estávamos em um jipe, indo de Caçapava para São José dos Campos: minha mãe, com meu 

irmão Roberto, com três meses de idade em seu colo, levando-o para uma consulta com o 

pediatra da família; eu ao lado deles, sentados na parte de trás da viatura; e na parte da 

frente, o motorista e uma amiga de mamãe ao lado. De repente, quase na frente do 

consultório, que ficava no outro lado da avenida, minha mãe gritou: para, vou saltar aqui, 

tem uma passagem lá para o outro lado da avenida. E saltou, pedindo que o motorista 

continuasse e fizesse o contorno próximo da estação férrea, deixasse a amiga no local e 

voltasse ao consultório comigo. Pois bem: o motorista seguiu adiante e, quando foi 

contornar a avenida, à esquerda, o fez com velocidade, capotando. O local onde mamãe 

estava foi o mais avariado. Eu feri a testa, levando alguns pontos. A moça que nos 

acompanhava e o motorista também sofreram ferimentos.                                                                

As duas experiências acima relatadas, justamente me permitindo conhecer os 

meus avós paternos desencarnados, com roupagens e réplicas corporais da vida anterior, 

estão também enquadradas nas explicações dadas sobre o DNA. Não foi por acaso, creio, 

que durante a minha carreira como oficial de Marinha, sem que eu pedisse, fui designado 

para comandar uma corveta sediada em Belém do Pará, terra natal de meu pai, avós, tios 

e primos paternos.   

 

3--Com o falecimento precoce do meu pai, em 1953, fui adotado por meus tios, 

Luiz e Josephina, ele irmão de minha mãe. Foram meus segundos pais. Passei a conviver 

com eles e com seus filhos, Hertz Luiz e Rogéria, meus primos, que considero irmãos. 

Morávamos no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, no 10° andar de um prédio, de onde 

tínhamos uma visão deslumbrante do Corcovado e arredores. Nos fundos do edifício, havia 

um imenso terreno baldio, onde eu e outros jovens construímos, autorizados pela empresa 

proprietária, o então Instituto de Resseguros do Brasil, um campinho de futebol, que 

usamos por muitos anos, até a construção de um novo prédio no local. Mais aos fundos do 

terreno, existiam inúmeras árvores frutíferas, como mangueiras, goiabeiras, mamoeiros, 

jabuticabeiras, bananeiras, sempre carregadas nas épocas devidas. Com 13 para 14 anos, 

passei por um desprendimento ou desdobramento. Estava dormindo e, de repente, me vi 

fora do corpo físico. De pé, olhando o corpo e sem entender o que ocorria, saí do quarto, 

andei pelo apartamento e fui até a área de serviço, onde o nosso papagaio dormia no 

poleiro. Tentei tocá-lo, não conseguindo e notando que não conseguia tocar no que fosse. 

Mas o papagaio se arrepiava quando eu me aproximava dele. Depois fui para a varanda, 

quando senti vontade de me jogar. E assim foi. Fui descendo como uma pluma, até o chão, 

que era um espaço usado pelos moradores para realização de diversas brincadeiras. Então 

encontrei outros jovens na mesma situação de desprendimento como eu me encontrava. 

Decidimos voar, (na realidade o termo correto é volitar ou esvoaçar), o que fazem os 

Espíritos desencarnados ou as Almas em desprendimento. Neste último caso, uma parte 
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do perispírito fica no corpo físico, mantendo-o vivo, enquanto outra parte segue com o 

Espírito. Então começamos a volitar, uns ao lado dos outros, fomos em direção ao Cristo 

Redentor e, após alguns instantes, cada um seguiu o seu rumo. Comecei a subir em direção 

à Lua e, em dado momento, não conseguia mais prosseguir. Voltei e, sobrevoando as 

árvores frutíferas do terreno baldio acima citado, vi a quantidade de mangas maduras nas 

mangueiras, mas não conseguia segurá-las. De repente, acordei assustado, porém 

lembrando-me de tudo. E no mesmo dia, fui colher as mangas que havia visto; eu sabia 

exatamente onde estavam, uma prova clara de que não havia sonhado.                                                                                                  

Com o decorrer dos anos, pude compreender o porquê de não ter conseguido prosseguir 

volitando em direção à Lua. O perispírito tem, como já citado, graus de densidade em suas 

camadas, ou seja, tem matéria etérea. Cada Espírito tem a sua densidade conforme o seu 

grau evolutivo.                                                                                                   

Em 1934, o Dr. R. A. Walters, membro da Sociedade Real, Diretor da fundação do 

Dr. William Bernard Johnston, de Investigações Psíquicas dos Estados Unidos, conseguiu, 

após inúmeras pesquisas e experiências, pesar o que chamou de alma. Ou seja, pesou a 

criatura viva e depois quando ocorreu a morte. Então o Dr. Duncan Mac Dougall, de 

Haverhill, Massachusetts, colocando moribundos sobre uma balança especialmente 

construída, confirmou, registrando uma perda de 2 a 2,5 onças, cerca de 50 a 60 gramas, 

no momento da morte. Outros pesquisadores, como os doutores Matla e Zaalberg Van 

Zelst, professores universitários, pesaram um corpo astral de uma pessoa viva, 

encontrando o peso aproximado de 2,5 onças. 

Posso concluir que o meu espírito, volitando em direção à Lua, foi mesmo barrado 

pela ação da força de gravidade. O mundo espiritual é invisível, mas todos os Espíritos 

possuem massa em seus perispíritos e, portanto, estão sujeitos à lei da gravidade. Em 

“Evolução em Dois Mundos”, André Luiz, em psicografia de Chico Xavier, explica que “Na 

moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra o homem as mesmas leis de 

gravitação que controlam a Terra”. Quanto às experiências dos doutores acima citados, foi 

produzido um filme, com o título “21 gramas”. 

 

4--Em 1961, atendendo a um convite de minha querida avó Senhorinha, fui gozar 

as férias regulares de fevereiro em Piquete, cidade de São Paulo, local da Fábrica 

Presidente Vargas, do Exército e que fabricava pólvora, dinamite e produtos químicos.    Lá, 

na Vila Militar da Estrela, residiam meus tios Pedro e Nice, com duas filhas, ele irmão de 

minha mãe, Oficial do Exército e engenheiro químico, e minha prima Maria Helena, casada 

com o Dr. Jorge Ferreira da Fonseca, capitão do Exército e cirurgião dentista.                                                                                                  

Logo no primeiro dia na cidade, conheci minha querida esposa Myrian, que estava com 14 

para 15 anos. Seu pai, o Dr. Jorge de Carvalho e Silva, era engenheiro civil, mecânico e 

eletricista, além de professor. Ele e sua esposa Eunice eram amigos de meus tios e primos.                                                                                                               
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Desde que iniciamos o namoro, fiquei ciente de que Myrian nascera em Itajubá, cidade 

mineira onde nascera a minha mãe, em 1924. Perto de ficarmos noivos, uma 

surpreendente constatação: Myrian nascera na mesma casa que minha avó Senhorinha 

morava quando minha mãe nasceu! 

 

5--Em 1956, fui passar as férias na casa de meus tios e padrinhos de batismo, Mário 

e Mercedes, que residiam em Quitaúna, bairro de São Paulo, com as três filhas, Maria 

Helena, Sueli e Marlene, meus avós Gamaliel Bonorino e Senhorinha, bem como meu 

irmão Fernando, adotado por eles antes mesmo da morte de papai.                                                          

Maria Helena estava noiva e, como eu, apresentava diversas faculdades mediúnicas, como 

vidência, premonição, audiências, incorporações de Espíritos, que aconteciam quando 

menos esperava.                                                                                                    

Em certo dia, estávamos conversando na sala, quando Maria Helena se sentiu mal, 

sinalizando uma incorporação e, logo em seguida, com gestos e maneira de falar do meu 

pai, disse: “Chamem o corneta do Fernando!” (quando um filho fazia alguma arte, papai o 

chamava de corneta). Chegando assustado, meu irmão Fernando ouviu: “Foi mexer no 

canivete de seu avô por quê? E agora que o perdeu fica aí se lamentando sem saber o que 

fazer. Vá agora mesmo lá na beira do rio, onde esteve pescando hoje de manhã, e traga o 

canivete de volta!” E descreveu o local exato. Pouco tempo depois, o canivete voltou ao 

lugar de origem e creio que o meu avô jamais soube do fato.   

 

6--Eu estava na Escola Naval quando, fazendo a barba matinal e olhando no 

espelho, reparei uma “pelada” (o nome técnico é alopecia), próxima da orelha direita. Uma 

queda de cabelo deixando um vazio de uns dois centímetros de diâmetro. Fui 

monitorando, mas não procurei fazer consulta médica, ainda que me sentisse de certa 

forma incomodado. Algumas semanas se passaram. Era um sábado, eu estava de licença e 

passeava na rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, olhando as vitrines. Em frente a uma 

delas, parei e fiquei olhando a minha pelada, quando alguém se dirigiu a mim. Era uma 

senhora bem idosa, magra e morena, usando uma bengala. Olhou-me, dizendo: “Pegue 

uma xícara, coloque um pouco de água, uma colher de sopa de creolina (desinfetante e 

germicida), mexa bem e aplique duas vezes ao dia nesse local (apontou), com um pedaço 

de algodão.” Então virou-se e saiu, sem esperar qualquer agradecimento. E simplesmente 

desapareceu, a menos de uns dois metros de onde eu estava. Uma vez mais, tive uma 

clarividência com clariaudiência. Fiz o que fora recomendado e, três dias depois, percebi o 

cabelo crescendo no local. 

 

7-- No período entre 1970 e 1976, eu estava servindo em Ladário, Mato Grosso do 

Sul. Lá, passei por inúmeros fenômenos mediúnicos. Algumas premonições ocorreram, 
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quase sempre por volta das seis horas da manhã, quando eu acordava. Umas aconteciam, 

outras não, deixando-me assustado. Uma delas foi marcante. Anualmente, ocorria um 

torneio esportivo entre os oficiais das organizações militares do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica, sediadas em Mato Grosso, à época apenas um Estado. Eram competições de 

futsal, vôlei e basquete, disputadas nas cidades de Corumbá, Ladário e Campo Grande. Os 

efetivos das várias organizações militares permitiam um bom nível na formação das 

seleções. Corria o ano de 1971, eu era Chefe de Máquinas do Monitor Paraíba e assistente 

do Comandante da então Flotilha de Mato Grosso, que englobava três navios, lanchas e 

várias embarcações de desembarque de veículos e pessoal, as EDVPs. As competições 

estavam marcadas para a cidade de Campo Grande, durante a Semana do Exército, e os 

jogos programados para finais de semana, sem prejuízos das rotinas de trabalho. Dias 

antes do início do torneio, passei a responder, interinamente, pelas funções de Assistente 

do Comandante Naval de Ladário, o Almirante Ivan Modesto de Almeida, em razão de seu 

Assistente nomeado encontrar-se em gozo de férias. 

Era uma sexta-feira, véspera do embarque da delegação da Marinha. Iríamos no 

sábado, bem cedo, por via aérea, em um avião tipo Búfalo, da Força Aérea Brasileira.                                                         

Acordei mais cedo do que de costume, ouvindo, com toda a clareza, uma voz pausada, que 

me disse: “Lembra-se das competições do ano passado, quando você e sua esposa 

hospedaram um casal da Aeronáutica em sua casa? E que eles estavam regressando para 

Campo Grande, de carro, quando sofreram um acidente?” Mentalmente respondi que sim. 

As competições foram realizadas em Corumbá e Ladário, durante a Semana da Marinha, e 

um tenente intendente da FAB ficou hospedado, com a esposa, em minha residência. No 

acidente, ela faleceu. A voz prosseguiu: “Pois é, e no ano anterior um major do Exército, 

da equipe de vôlei, faleceu, logo após o término do jogo. Saiba que agora será um de vocês, 

da Marinha, e ai de você se comentar alguma coisa que eu lhe disse sobre isso!”              

Levantei-me desnorteado, sem saber o rumo a seguir. Myrian, minha esposa, acostumada 

com outras situações semelhantes, percebeu algo incomum, mas guardei o fato, 

imaginando e pensando em tragédias, uma delas que o avião que conduziria a delegação 

sofreria alguma pane.                                                               

À noite, fomos a uma festa de aniversário na Vila Militar, da esposa de um colega 

de farda. Os amigos mais chegados logo perceberam o meu comportamento anormal, 

retraído, inquieto, olhando o relógio constantemente. De repente, fui chamado para 

comparecer, com urgência, na casa do Almirante Modesto. Ao chegar, ele falou: “Sinto 

muito, mas não tenho boas notícias. Não podemos viajar amanhã para Campo Grande 

porque eclodiu uma revolta na Bolívia e o Hospital Naval de Ladário deverá atender os 

feridos que aqui chegarão ainda hoje, vindos de Santa Cruz de La Sierra. Precisarei de você, 

para a troca de mensagens cifradas com os Comandos Superiores.  Mas quero que você 

indique um substituto para você.”                                                                           
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Meio sem jeito, respondi: “Infelizmente, não poderei indicar, por razões 

particulares. Peço-lhe que aceite isso.” E ele, sempre cordial, respondeu: “Está bem, se é a 

sua vontade, assim seja. Consultarei o Diretor do Hospital.” 

Voltei mais aliviado para a festa, mas bastante preocupado. No dia seguinte, o 

avião partiu, conduzindo a delegação como previsto e, no meu lugar, o Capitão-Tenente 

Nascimento, do Quadro de Farmácia. Ele jogava bem o futsal.                                                                  

As competições foram realizadas, tudo saiu a contento e como planejado. Uma 

semana depois, o Dr. Nascimento estava parado na estrada entre Ladário e Corumbá, com 

a namorada no carro, quando sofreu uma tentativa de assalto. Reagiu e levou um tiro; a 

bala rodeou o pescoço e ficou em local que não aconselhava uma cirurgia. Foi rapidamente 

conduzido ao Hospital Naval, que tinha uma equipe médica de diversas especialidades e 

altamente conceituada perante o público militar e civil.                                            

O Dr. Nascimento ficou vários dias em estado grave, recuperou-se e voltou a 

praticar os esportes. A bala ficou alojada definitivamente no mesmo local. Anos mais tarde, 

tive o prazer de encontrá-lo no Estádio do Maracanã.   

 

8--No final de 1971, estávamos de férias em Piquete, na casa de meus sogros, como 

sempre fazíamos desde que eu e Myrian nos casamos. Nossa filha Patrícia estava com três 

anos. Na madrugada de um dado dia, meu cunhado José Edson, que estava dormindo em 

um sofá na sala, incorporou inconscientemente um Espírito, que se expressava em uma 

linguagem difícil de ser reconhecida. Eu e minha querida sogra Eunice fomos os primeiros 

a chegar e tentarmos estabelecer uma comunicação. Como eu já convivera com situações 

semelhantes, assumi o controle, acalmando o José Edson e favorecendo a incorporação. 

Apresentou-se o Espírito, dizendo, mais ou menos: “Meu nome é Frei Gaspar e assim fiquei 

conhecido na última reencarnação, em terras da Bahia. Sou um protetor familiar e estou 

autorizado a me comunicar com vocês, em virtude da harmonia familiar. Não devo, 

contudo, demorar-me nesta conversa, por razões técnicas, mas peço-lhes que se reúnam 

amanhã, às 8 horas da noite, para conversarmos durante um período de tempo maior.” 

Pediu que fizéssemos uma oração e depois partiu. Meu cunhado, que todos tratávamos 

por Zeca, dormiu e, ao acordar na manhã seguinte, não acreditou no acontecimento, 

mesmo com os nossos testemunhos. À noite, com tudo preparado para a reunião, o Zeca 

chegou da faculdade uns cinco minutos antes das vinte horas, alegou estar com muito sono 

e que iria dormir. Entrou em seu quarto, frontal à copa, onde já nos encontrávamos 

sentados, sem sabermos o que fazer. Um minuto após, ele reapareceu, com o Frei Gaspar 

já incorporado, falando calmamente, com um português irretocável, dando início a um 

longo período que durou até 1984, quando Zeca, apresentando faculdades mediúnicas de 

cura, passou a trabalhar em um centro espírita de Lorena e, mais tarde, em outro, na 

capital de São Paulo, onde foi residir com a esposa e atuar profissionalmente, como 
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economista e empresário. De 1971 a 1984, Frei Gaspar sempre se manifestou em prol de 

nossas famílias, dando conselhos, informações preciosas autorizadas por seus superiores, 

incluindo a cura de meu sogro que, em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de 

Lorena, com fístulas expelindo fezes após cirurgia no intestino, com diagnóstico de câncer, 

iria receber extrema unção, pois o médico que o atendia avisou que não existia mais 

possibilidade de cura. Eu estava presente com a família, gozando férias. Frei Gaspar, em 

breve incorporação no Zeca, pediu-me que anotasse o medicamento Carbasil em pó, 

extrato de couve, e que Eunice, minha sogra, desse ao marido uma colher de sopa duas 

vezes ao dia. Para surpresa do médico e dos enfermeiros, três dias após, as fístulas foram 

se fechando, o intestino voltando a funcionar e, dias depois, recebendo alta. Certamente, 

todo esse período que Frei Gaspar passou com o Zeca, daria um livro, com acontecimentos 

fenomenais. Todavia, neste espaço, irei apenas listar alguns fatos que serviram de 

referência para a minha vida e da minha amada família. 

O primeiro se deu logo na segunda manifestação, quando Frei Gaspar iniciou a 

conversa, voltando-se para mim e dizendo: “Agora você está no caminho certo, estudando 

a respeito de sua mediunidade. Saiba que na última reencarnação você foi um médico, de 

expressão física acentuada e que, por isso, seduzia e era seduzido, desvirtuando a 

profissão. Na reencarnação atual, está tendo a oportunidade de se redimir.” Entendi a 

mensagem e lá em Ladário, onde estava morando, além do meu interesse em pesquisar 

assuntos de natureza médica, e em vista dos inúmeros acontecimentos de natureza 

espiritual, procurei uma casa espírita recomendada. Fui a uma sessão, em um salão repleto 

de pessoas e alguns médiuns sentados em uma mesa frontal. O dirigente, que eu nunca 

havia conhecido, logo que terminou a reunião chamou-me, falando da minha 

mediunidade, que eu já havia tido provas suficientes para desenvolvê-la, e que eu estaria 

perdendo a reencarnação sob vários aspectos que eu prometera cumprir na vida atual. 

Expliquei-lhe que, em função da minha profissão, praticamente não tinha tempo para me 

dedicar aos estudos da Doutrina Espírita, mas que procuraria ler livros a respeito. Agradeci 

e fui embora, antes adquirindo o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier. A partir 

daí, comecei a pesquisar sobre o Espiritismo. 

O segundo fato foi em seguida, na mesma manifestação, quando perguntei se 

estaríamos, eu e Myrian, fadados a termos apenas uma filha, a Patrícia, nascida no Rio de 

Janeiro em 1967, já que estávamos tentando outro filho, com acompanhamento médico, 

pois Myrian tinha o útero retrovertido. E Patrícia ficava o dia inteiro dizendo que queria 

uma irmãzinha. Frei Gaspar se concentrou e falou: “Estou sendo autorizado a falar! Não 

queiram colocar os carros à frente dos bois. Vocês estão destinados a receberem uma 

outra filha, em 1973. As responsabilidades espirituais serão importantes.”                                                                             

Pois em janeiro de 1973, nasceu nossa querida filha Christine, em Ladário. E que, como eu, 

cedo apresentou qualidades mediúnicas, uma delas sob o meu testemunho, além de 
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Myrian, dos avós maternos, do Monsenhor Hildebrando, amigo do meu sogro e que era do 

Mosteiro de São Bento e o tradutor do Papa no Brasil, e de três médicos, no quarto em 

que ela estava se recuperando após uma queda, no Hospital Naval Marcílio Dias. Todos 

nós ficamos boquiabertos, com uma incorporação ocorrida.  

 

9--Em 1970, quando cheguei à Ladário, fui designado para assumir a chefia de 

máquinas do Monitor Parnaíba, um dos navios da então Flotilha de Mato Grosso, 

subordinada ao Comando Naval de Ladário, atualmente Comando do 6º Distrito Naval. A 

navegação fluvial era toda realizada com base em croquis, que indicavam os pontos 

conspícuos, profundidades, locais de populações ribeirinhas e outros que representavam 

possibilidades de encalhes. Os guias, que conheciam as regiões e os croquis, eram os 

Práticos, todos suboficiais do Quadro de Práticos da Marinha. Um deles, o Platão, era 

respeitado por todos os comandantes, imediatos e oficiais, sendo profundo conhecedor 

da bacia fluvial, e bem conceituado perante a oficialidade e também pelos seus pares, pela 

postura militar e capacidade de liderança.                                       

             Certo dia, ele estava voltando para o seu lar, em Corumbá, no início da 

madrugada, rua deserta, quando vislumbrou uma pessoa vindo em direção contrária. 

Considerando a possibilidade de um assalto, ele atravessou para o outro lado da rua, vendo 

que a criatura fez o mesmo. Pouco depois, percebeu que se tratava de uma senhora idosa, 

que caminhava com uma bengala. Até que se encontraram, quando ela lhe dirigiu as 

palavras, dizendo que ele fora escolhido para cumprir uma tarefa caridosa. Tocou-o em 

uma das mãos e o avisou que, a partir daquele momento, todas as verrugas nas pessoas 

cairiam, sem deixar marcas, quando ele as tocasse, fazendo uma oração. Todavia, 

recomendou-lhe não cobrar e nem receber presentes pelo ato. Depois se despediu e saiu, 

simplesmente sumindo, deixando-o estarrecido. Regressou ao lar, mas nada contou para 

a esposa. Guardou para si o ocorrido, sem saber o rumo a tomar. Dias depois, ainda 

atordoado, relatou o fato a um grande amigo, que lhe disse não custar nada verificar se 

era verdade ou não a profecia. No mesmo dia, esse amigo lhe apresentou um marujo, que 

servia na Base Fluvial e era cercado de verrugas, algumas bem pronunciadas.                                                                                                         

                Era verdade! Cada uma delas foi desaparecendo, na medida em que Platão as 

tocava, fazendo uma oração. Foi o começo de uma corrida, com tantos procurando ser 

atendidos, que Platão passou a fazer atendimentos em sua residência, nos finais de 

semana. Já havia contado para a esposa todo o episódio.                                                   

Passadas algumas semanas, ele foi procurado por uma pessoa, que lhe pediu para ir a 

uma residência e atender uma senhora, que era repleta de verrugas e não conseguia 

caminhar. Ele foi e, comprovando a situação, cumpriu a tarefa, favorecendo a mulher. No 

dia seguinte, ao regressar para o lar, sua esposa lhe apresentou um valioso presente, 
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enviado para ela pela tal senhora, que era uma pessoa rica e de muitas posses. A partir daí, 

mesmo considerando que o presente não fora para ele, Platão perdeu o dom da cura! 

 

10---No Capítulo 2, item 2.5 do livro Acertando Passos, que publiquei em 2013, 

relatei os fatos veiculados em maio de 2011 pelo jornal Folha Espírita, com o depoimento 

de Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, em São Leopoldo, Minas Gerais. 

Ele sempre se hospedava na casa de Chico, quando então conversavam até altas horas da 

noite sobre assuntos da Doutrina Espírita. Em uma dessas conversas, Chico Xavier lhe disse 

que ocorrera, em 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez o solo 

lunar, uma terceira reunião da comunidade das potências angelicais, da qual Jesus é um 

dos membros, reunião que estava prevista desde 1938, e expressa no Capítulo XXIV do 

livro “A Caminho da Luz”. A finalidade da reunião seria a tomada de decisões a respeito 

dos destinos de nosso planeta.                                   

Após deliberações, Jesus teria decidido conceder uma última chance à 

comunidade terrena, uma moratória de 50 anos, a findar-se em julho de 2019. Teria 

também ordenado a seus emissários que tivessem um empenho mais direto na 

manutenção da paz, entre as nações do globo terrestre, evitando a todo custo uma 

Terceira Guerra Mundial e assim permitindo que a Terra fosse admitida, na comunidade 

planetária, como um mundo em regeneração. Caso o apelo não fosse atendido, Chico 

Xavier teria vaticinado: “Caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da 

Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e 

desastrosas, aí então a própria mãe Terra, sob os auspícios da Vida Maior, reagirá com 

violência imprevista pelos nossos homens da ciência”.                                        

Chico teria especificado as reações da Terra em forma de gigantescos terremotos, 

maremotos, tsunamis, degelos arrasadores, sendo que o Hemisfério Norte ficaria 

completamente inabitável. E no momento em que estou escrevendo este texto, o mundo 

está em sobressalto, com o estado de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já acumula 

mortes e destruições estúpidas, causando preocupações em todos na face da Terra. Mas 

o aviso, de ordem divina, está dado, lembrando que estamos sob uma pandemia desde 

2019.  

 

E. SINAIS DE EXTINÇÃO  

Quando tratamos da necessidade de uma consciência espiritual, precisamos 

compreender as nossas obrigações diante da Trindade Universal, formada por Deus, 

Espírito e Matéria. O elemento material precisa também ser tratado e conservado à luz das 

leis naturais. Lembremo-nos de que ele e o elemento espiritual são elos de toda a Criação. 

A conservação da natureza é fundamental para a vida no planeta. A IUCN, União 

Internacional para Conservação da Natureza, com sede em Gland, na Suíça, adverte, desde 
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2010, por meio de uma Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, que cerca de vinte e sete 

mil espécies de seres vivos poderão desaparecer do planeta em cada ano! Entre os animais 

mais prejudicados pelas mudanças climáticas, estão as baleias-azuis, os peixes-bois e 

diversas espécies de tartarugas. Em nosso país, foi divulgado, pelo Ministério do Meio 

Ambiente, em 2008, o Livro Vermelho da Fauna Brasileira em Extinção, apresentando uma 

listagem com 627 animais em perigo, sendo que a coleta de dados havia sido feita quatro 

anos antes. Os biomas Cerrado e Mata Atlântica foram os mais atingidos, afetando peixes, 

aves, mamíferos, invertebrados e répteis. Neste panorama, houve aumento expressivo de 

insetos, especialmente de mosquitos e besouros.   

O aquecimento global, com as ações do homem sobre o meio ambiente causando 

elevação da temperatura média global, o denominado efeito estufa, tornou-se uma grande 

ameaça, já que está sendo aumentado, em razão dos excessos de gás carbônico e demais 

gases liberados na atmosfera, pela queima de petróleo, carvão e gás natural, 

predominantes no consumo de energia mundial. Além disso, as queimadas de florestas e 

desmatamentos, ainda que para a ampliação de pastagens, necessitam de planejamentos 

cuidadosos e replantios, com fiscalizações frequentes nos setores industriais, 

agropecuários, de mineração e transportes, por parte dos órgãos responsáveis.                                    

Não podemos deixar de incluir, no quadro das preocupações, as poluições de 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, incluindo o uso abusivo de substâncias como 

inseticidas, urbanização desorganizada e imprópria, quantidade de lixos contaminando o 

solo e leitos dos rios e mares.                                                                      

No Brasil, foi sancionada a Lei 9605, em 1998, em vigor um ano depois, 

estabelecendo penas para as infrações e agressões ao meio ambiente, com aplicação de 

multas, contra a pesca predatória, caça ilegal, soltura de balões, queimadas, obras 

poluidoras e desmatamentos. Todavia, o maior problema que precisamos solucionar, em 

nosso país, está diretamente associado à precariedade da educação, tanto moral quanto 

cívica, não havendo, em grande escala, consciência dos problemas básicos que norteiam a 

vida, sob todos os aspectos.                                                    

Segundo o Instituto Brasileiro do Livro, os brasileiros leem, voluntariamente, 

considerando os livros não acadêmicos, cerca de 0,7 a 1 livro por ano! Por outro lado, o QI, 

Coeficiente de Inteligência médio da população, é de 87%, considerado baixíssimo diante 

do índice normal da espécie, estabelecido de 90 a 110%.  

Segundo as pesquisas a esse respeito, há um embotamento psiquiátrico, isto é, 

dificuldade da grande maioria das pessoas para entenderem as coisas, só dando atenção 

ao que lhes interessa.                                                                                                       

No Brasil, o paulista Gustavo Arias Saldanha, com 8 anos de idade, é o que tem o 

maior QI. É membro da Mensa, Associação Internacional de Pessoas com alto QI. O maior 

QI no mundo terreno é 210, do coreano Kim Ung Yong, registrado no Guinness Book of 
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World. Nascido em 8 de março de 1962, é engenheiro civil sul coreano. Aos 3 anos, entrou 

na universidade, trabalhando na NASA até os 16 anos.                                                                                       
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CAPÍTULO VI 

UM PASSEIO NA LINHA DO TEMPO 

 

1. CONSIDERAÇÕES   

  A apresentação da linha do tempo abaixo relacionada tem como objetivo permitir 

que o leitor, juntando fatos, tire conclusões a respeito do estado atual da Terra e de seus 

habitantes, no que diz respeito aos valores materiais e espirituais. Certamente, em razão 

de tantas guerras, conflitos e discórdias, poderemos afirmar que estamos em um mundo 

de expiações e provas, como ensina a Doutrina Espírita, e que cada criatura, de modo geral, 

não se conhece, levando-a a cometer infrações à Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade, 

seguidamente, a partir de determinadas decisões, muitas monocráticas, na crença de um 

poderio que julgam ter.                                

A par de tantas descobertas e progressos, de natureza científica, os embates entre 

as religiões ainda ocorrem, apesar de todas elas estimularem, em seus cânones, o amor ao 

próximo. Jesus, como o representante de Deus na Terra, travou uma intensa luta contra o 

sistema da época, pregado pelos chamados doutores da lei e pelos sacerdotes. Ou seja, 

um confronto científico, filosófico, religioso e político. Acabou na cruz e, se revirarmos a 

História, a quantidade de luzes trazidas por personagens como Sócrates, Galileu, Giordano 

Bruno, Lavoisier e outros verdadeiros mártires, foi preciosa para a humanidade. O legado 

de Jesus não tem preço e o mundo não irá caminhar sem lutas, até que haja uma 

consciência espiritual plena por parte dos Espíritos encarnados e muitos desencarnados. 

Não há como conhecer os reais elos existentes no Universo, se não conhecermos os dois 

princípios básicos da Criação, o Material e o Espiritual.  

Nas dualidades entre o bem e o mal, o bom e o mau, o justo e o injusto, o honesto 

e o desonesto, a humildade e o orgulho, a ambição e a ganância, dentre outras, a maioria 

das criaturas não respeita a Lei de Deus.                                      

Quando Hermes Trismegisto afirmou que o Todo é mente, dando-nos a 

oportunidade de entendermos que o nosso todo, como microcosmo que somos, é dirigido 

por nossas mentes, ele simplesmente nos possibilitou compreendermos o nosso 

verdadeiro poder. Mas precisamos saber construir e destruir somente o que não presta. 

Neste contexto, a construção familiar, que favorece a educação, principalmente até o 

segundo ciclo de vida, como vimos no Capítulo II, é imprescindível para a Alma, sendo um 

caminho para a harmonização dos planos temperamentais físico, emocional e intuitivo, 

por meio do plano mental. O Princípio Inteligente está em tudo, mas a manifestação varia. 

No espírito encarnado, a inteligência leva a reações instintivas do organismo naquilo que 

poderá representar desafios, benefícios ou ameaças. E se os quatro planos 
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temperamentais não estiverem equilibrados, poderão acontecer alterações nos sistemas 

físicos, tais como na pressão arterial, no ritmo cardíaco, no sistema digestivo etc.                                                        

Só conseguiremos entender as razões de nossas dores e sofrimentos, à luz da justiça divina, 

aplicada nos nossos destinos, de forma individual ou coletivamente. E o nosso 

representante maior, Jesus, ensinou: “Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém 

chegará ao Pai se não for por mim!” Quando Ele disse a Pedro: “O que ligares na Terra será 

ligado nos céus e o que desligares na Terra será desligado nos céus”, contido no Evangelho 

de Mateus, 16:19, referiu-se à lei de reciprocidade, que caracteriza a capacidade de dar e 

receber, porém considerando o lado de natureza espiritual, de causas e efeitos, que nos 

aconselha a controlarmos os nossos pensamentos e atos e cada qual devendo arcar com 

as consequências. Assim, se desejarmos o mal ou fizermos mal ao próximo, ficaremos 

ligados a ele pelos laços de reciprocidade e sujeitos aos efeitos, nas proporções dos males 

causados.                                                      

Que a linha do tempo apresentada possa servir para boas reflexões.             

   

                              

1. LINHA DO TEMPO ANTES DE CRISTO 

3200- Início da civilização egípcia.                                                                          

3000- No Egito, o faraó passou a ser o Deus-rei.                                        

2500- Culto de Isis e Osiris no Egito. Os egípcios dominaram a técnica de derreter a 

areia e produzirem o vidro.                                                         

2000- Publicado o Livro dos Mortos, uma coleção de documentos religiosos, da 18° 

dinastia egípcia, em rolos de papiro.                             1 

800- Chegada dos hebreus à Palestina, denominada Canaã, a “Terra Prometida”, 

sob a liderança de Abraão, que saiu da cidade de Ur, ao Sul da Mesopotâmia, às margens 

do Rio Eufrates, atualmente ao Sul do Iraque. Surgiu o I Império Babilônico, unificando a 

Mesopotâmia. Em seu reinado, de 1792 a 1750 a.C., Hamurabi organizou um Estado 

centralizado, hereditário e despótico, com capital em Babel, polo cultural e econômico, 

dando impulsos na agricultura, restaurando templos, seguindo o Código de Hamurabi, o 

primeiro código jurídico e incluindo a Lei de Talião. A destruição de Babel pelos Hititas 

derrubou o Império. Em 1650, os arianos invadiram o norte da Índia, dominaram o povo 

local e deram origem à civilização hindu. Desenvolveram a metalurgia, exceto o ferro, e o 

comércio fluvial. A sociedade foi dividida em castas, a dos sacerdotes (brâmanes), dos 

guerreiros (chátrias), dos camponeses (vaisia) e dos servos (sudras). A religião era 

politeísta, o Deus principal, Shiva. A partir de 1500 a.C. seguiram os Vedas (saber sagrado).                         
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1640- Vindos do Cáucaso, os Hititas estabeleceram um reino na Capadócia, atual 

Turquia, desenvolvendo a mineração de ferro, a agricultura, o artesanato e o comércio. 

Criaram uma escrita hieroglífica e outra cuneiforme. Politeístas, cultuavam divindades da 

natureza. Expandiram-se em direção à Síria, à Babilônia e ao Egito. Acabaram sendo 

dominados pelos aqueus, povos nômades que buscavam terras férteis.                                                                                                            

1500 a 1001- Primeiras manifestações da religião Védica, base do Hinduísmo. 

Amenotp IV (Aknaton) instituiu o Monoteísmo, através do culto de ATON; Moisés levou os 

hebreus do Egito e recebeu o Decálogo, com os Dez Mandamentos, no Monte Sinai.                                                     

1000 a 900- Religiões panteístas se desenvolveram na Índia. Apogeu do paganismo clássico 

na Grécia. Em 926 a.C., em virtude de disputas internas, as 12 tribos hebraicas, então 

unificadas, dividiram-se em dois reinos: Judá ao Sul e Israel ao Norte. O episódio foi 

denominado de Cisma Hebreu.                                                                                                                                 

De 863 a 612- Descendentes de Semitas da Samaria, na Palestina, e de habitantes 

do Norte do Rio Tigre, os Assírios, vindos de Assur, no Norte da Mesopotâmia, estendendo 

os seus domínios, deram origem ao Império Assírio. Formaram o primeiro exército 

organizado, utilizando armas de ferro e carros de combate. O Império chegou ao fim, com 

a destruição da capital Nínive pelos babilônios. 

800 a 701- Surgimento dos grandes profetas Amós, Oséias e Isaías, que 

combateram os abusos religiosos e sociais em Israel. Em 776 a.C., os gregos organizaram a 

primeira Olimpíada, na cidade de Olímpia, onde construíram um estádio para 40 mil 

pessoas.  

630- Nasceu Zoroastro ou Zaratrusta, fundador da religião persa.          604- Nasceu 

Lao-Tsé, fundador do Taoismo, que enfatiza a harmonia com o Tal, o Caminho.                                                                                                

563- Nasceu Sidarta Gautama, o Buda.                                                              

539- Comandados por Ciro II, os persas derrotaram os Medos, povo do planalto do 

Irã, fundando o Império Persa, que chegou a se estender do Egito à Índia. Realizaram 

extensos intercâmbios comerciais, construindo estradas de pedras e canais, para facilitar 

os transportes. Implantaram uma economia monetária e um sistema de pesos e medidas, 

instituindo impostos fixos. Criaram uma literatura diversificada, incluindo uma religiosa, 

seguindo os preceitos de Zoroastro.                                                     

450 a 400- A Torá ou Pentateuco tornou-se a essência moral do Estado judeu.                                                                                                                    

260- Asoka, imperador da Índia, se converteu ao Budismo e propagou essa religião em seu 

império.                                                                           
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2. LINHA DO TEMPO DEPOIS DE CRISTO   

27- Batismo de Jesus.  

45- São Paulo iniciou as suas viagens missionárias, na difusão dos ensinos de Jesus.                                                                                                                  

50 a 67- São Paulo escreveu os primeiros textos do Novo Testamento.   

64- Primeira perseguição aos cristãos, por Nero, alegando que eles seriam os 
responsáveis pelo incêndio que destruiu grande parte de Roma.  

67- Morte de São Pedro, São Lino se tornando o Segundo Papa.         

70- Jerusalém é destruída por Tito. Começo da Diáspora.                                

85- Evangelho por São João e São Mateus.     

135- Adriano expulsou os judeus da Palestina, dando origem à Diáspora (dispersão 
dos judeus). Segunda destruição de Jerusalém.                           

250- Cresceu a perseguição aos cristãos.                                                       

311- Édito de Galério, terminando a perseguição aos cristãos.                 

313- Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos.                      

325 - Primeiro Concílio de Nicéia, convocado por Constantino.                

380- Édito de Tessalônica. Teodósio I fez do cristianismo a religião oficial do Estado 
Romano.                                                                                             

550- O Budismo foi introduzido no Japão.                                                      

570- Nasceu Maomé. Que em 622 fugiu para Medina, caracterizando a Hégira, ano 
um do calendário muçulmano.                                                    

632- O Budismo tornou-se a religião no Tibete.                                                     

636- A igreja da Irlanda do Sul submete-se ao catolicismo romano.          

845- Perseguição aos budistas na China.                                                         

993- Primeira canonização de santos.                                                           

1074- Determinada a excomunhão de padres casados.                                               

1095- O papa Urbano II proclama a I Cruzada.                                                           

1118-Fundada, em Jerusalém, a Ordem dos Templários, uma ordem militar de 
Cavalaria, para proteção dos cristãos que voltavam em peregrinação a Jerusalém, após ela 
ser conquistada pela primeira cruzada. Foi extinta em 1312.   
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1123- O primeiro Concílio de Latrão, proibindo a venda ilícita de coisas sagradas, 
tais como os sacramentos e benefícios eclesiásticos.   

1139- O segundo Concílio de Latrão, estabelecendo a obrigatoriedade do celibato 
para o clero.                                                                                                       

1215- O quarto Concílio de Latrão, estabelecendo a obrigatoriedade da confissão e 
páscoa anuais para os cristãos.                                                  

1233- Gregório XIX estabeleceu a Inquisição.                                                   

1454- Gutemberg, alemão, inventou a prensa de tipos móveis, imprimindo a Bíblia.                                                                                                 

1500- Descoberta do Brasil. Rezada a primeira missa no país.    

1517- Início da Reforma, com as 95 teses de Martinho Lutero, afixadas na porta da 
igreja do castelo de Wittemberg, em protestos contra a venda de indulgências.  

1531- Henrique VIII rompeu com Roma, fundando a Igreja Anglicana.   

1534- Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus.                                

1549- Chegou ao Brasil a missão jesuítica chefiada pelo Padre Manoel da Nóbrega.   

1564- Nascimento de Galileo di Vincenzo Bonauti de Galilei, que se tornou 
astrônomo, físico e engenheiro florentino e que descobriu o termômetro, o telescópio, o 
relógio de pêndulo e o compasso. Fundador da Ciência Moderna e Pai da Física 
Matemática. Seus estudos foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica 
(movimento dos corpos).                                                                                                             

1591- Início da inquisição no Brasil.                                                               

1686- Nascimento de Daniel Gabriel Fahrenheit, que foi o inventor do termômetro 
por dilatação do mercúrio e a escala Fahrenheit.               

1712- O engenheiro inglês Thomas Newcomen construiu a primeira máquina a 
vapor.                                                                                                    

1717- Encontrada a imagem negra de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil, no Rio Paraíba. Surgiram, na Inglaterra, as primeiras Lojas Maçônicas.   

1752- Benjamin Franklin inventou o para-raios.  

1759- O marquês de Pombal ordena a expulsão dos jesuítas do Brasil.  

1761- Termina a Inquisição no Brasil.                                                                           

1765- James What aperfeiçoou a máquina a vapor, dando origem à Revolução 
Industrial.                                                                                        

1800- Alessandro Volta criou a primeira bateria elétrica.                         
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1801- Instalada a primeira Loja Maçônica no Brasil.                                                   

1809- Nascimento de Charles Darwin, fundador da Biologia Moderna, e que 
escreveu a Teoria da Evolução das Espécies, em 1859. Faleceu em 1882. 

1820- O dinamarquês Hans Christian Oersted descobriu que o magnetismo e a 
eletricidade constituem dois aspectos de uma única força, o Eletromagnetismo.  

1822- Nascimento de Louis Pasteur, cientista, químico e bacteriologista francês, 
que revolucionou os métodos de combate às infecções. Entre outros trabalhos, estudou a 
fermentação do vinho e da cerveja, descobriu o processo de pasteurização do leite e criou 
a vacina contra a hidrofobia ou raiva. Faleceu em 1895.                                                             

1824- O Catolicismo tornou-se a religião oficial no Brasil.                                             

1830- Foi fundada, nos Estados Unidos, a Sociedade Religiosa dos Mórmons. 
Fundação do primeiro candomblé no Brasil. Casa Branca, matriz da Nação Nagô, em 
Salvador, Bahia.                                                             

1839- O francês Louis Jacques Mandé Daguerre bateu a primeira fotografia.  

1847- Nascimento de Thomas Edson, que deu vida à lâmpada incandescente. Foi 
empresário americano, que patenteou e financiou o desenvolvimento de muitos 
dispositivos de interesse industrial. Era chamado de “O feiticeiro de Menlo Park”, um dos 
primeiros a aplicar os princípios da produção maciça aos processos da invenção.  

1855- O químico e metalúrgico Alexandre Parkes inventou o plástico.   

1856- Nascimento de Nikola Tesla, que descobriu o campo magnético rotativo, a 
tecnologia do laser, a comunicação wireless, a luz neon, o controle remoto, o celular, as 
ondas rádio, o sistema de ignição dos carros. Faleceu em 1943.                                                                                  

1857- Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos.                                               

1858- Na cidade francesa de Lourdes, Bernadette Soubirous afirmou ter visto a 
Virgem Maria.                                                                                       

1859- Estabelecida a Igreja Presbiteriana do Brasil.                                                    

1860 – Jean Joseph Etienne montou o primeiro motor à explosão.        

1861 a 1865- Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o 
Espiritismo e O Céu e o Inferno.                                               

1867- Estabelecida a Igreja Metodista do Brasil.  Nascimento de Marie Curie, física 
e química polonesa, naturalizada francesa, primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel por 
duas vezes. Foi pioneira nas pesquisas sobre a radioatividade, descobrindo o rádio e o 
polônio, elemento químico de símbolo Po, número atômico 84, na natureza em estado 
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sólido e posicionado, na tabela Periódica, entre os semimetais. É usado como fonte de 
energia termoelétrica em satélites.                                                                                               

1868- Allan Kardec publicou o livro A Gênese.                                                   

1871- Fundação da seita religiosa das Testemunhas de Jeová.                            

1874- O Papa Pio IX proibiu, aos católicos, a participação na vida política. 1875- 
Helena Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica em Nova York.   1885- Karl Benz inventou 
o automóvel, na Alemanha.                            

1890- Criada a Igreja episcopal no Brasil.                                                     

1891- A Constituição Brasileira determinou a separação da Igreja e do Estado.                                                                                                                              
1895- Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventaram o projetor de cinema 
comercialmente viável.                                                             

1896- Realizada a Primeira Olimpíada, em Atenas, na Grécia.                                                      
1897- O Primeiro Congresso Israelita Internacional, realizado na Basiléia, fundou o 
movimento Sionista.                                                                                           

1901- O italiano Guglielmo Marconi e o russo Aleksander Popov fizeram, na mesma 
época, a primeira transmissão transatlântica de rádio.                  

1903- Os irmãos norte-americanos Orville e Wilbur Wright pilotaram o primeiro 
avião.                                                                                                                                                                               

1906- Santos Dumont voou com o 14-Bis em Paris.                                  

1908- O Budismo foi introduzido no Brasil.                                                                  

1915- Rosae Crucis, Ordem Rosacruz, organização internacional, de caráter místico 
e filosófico, com o objetivo de expandir a consciência do ser humano. 

1925- O escocês John Baird transmitiu a primeira imagem em movimento em uma 
TV.                                                                                                                     

1929- Foi assinado o Tratado de Latrão: o governo italiano reconheceu a soberania 
do Vaticano.                                                                                                     

1930- Primeira Copa do Mundo de Futebol, que teve o Uruguai como o vencedor.                                                                                                                                    
1942- Nascimento de Stephen Hawking, físico e cosmólogo, considerado um dos mais 
renomados cientistas do século, falecido em 2018, que estabeleceu o Teorema da 
Singularidade, explicando como os fenômenos dos buracos negros originaram o mundo.  

1943- A Motorola lançou o Walkie-talkie                                                                 

1945- No Novo México, foi detonada a primeira bomba atômica. Os Estados Unidos 
lançaram bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que resultou 
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em cerca de duzentos mil mortos e matando, em um raio de um quilômetro do centro da 
explosão, quase todos os animais e plantas, devido às ondas de choque e calor.   

1946- Surgiu, nos Estados Unidos, o primeiro computador eletrônico, construído 
pelos pesquisadores John Eckert e John Mauchly, da Electronic Control Company.                                                                                       

1954- Doença de Minamata. Em uma ilha japonesa, os animais começaram a 
apresentar comportamentos estranhos. Dois anos depois, os humanos passaram a ter as 
mesmas reações, com convulsões e perda de funções motoras. Foi descoberta a causa: o 
envenenamento das águas por mercúrio e metais pesados, infectando peixes e mariscos 

1957- Soviéticos lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a entrar em 
órbita.                                                                                                                   

1959- O Dalai Lama, chefe supremo do Lamaísmo, fugiu do Tibete, para escapar da 
perseguição chinesa.                                                                                  

1961- Yuri Gagarin, soviético e primeiro homem enviado ao Espaço.     

1969- O americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua.     

1976- Nuvem de Dioxina em Sevoso, na Itália, após explosão em uma fábrica de 
produtos químicos, matando animais e provocando feridas, desfigurações, náuseas e visão 
turva nas pessoas.                                                  

1977- Patenteado, nos Estados Unidos, o primeiro telefone celular. 

1982- O Vaticano reata relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, rompidas desde 
1531, quando Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana. Ao visitar a Universidade de Pádua, 
onde Galileu Galilei ensinou, o Papa retirou as acusações de heresia feitas contra o 
astrônomo pela inquisição.                                                                                                                    

1984- Vazamento em Bhopal, cidade da Índia, em uma fábrica de agrotóxicos, 
liberando mais de quarenta toneladas de gases, provocando mais de duas mil mortes, além 
de queimaduras nos olhos e pulmões em diversas pessoas. 

1984- O Vaticano e os Estados Unidos reatam relações, rompidas 117 anos antes, 
mesmo com o protesto de protestantes, que alegaram ter sido violado o princípio 
constitucional de separação Igreja-Estado.        

1986- Explosão de Chernobyl, na Ucrânia, liberando uma radiação dezena de vezes 
maior que a ocorrida em Hiroshima e Nagasaki, provocando milhares de mortos nos anos 
seguintes. A nuvem nuclear atingiu a Europa e contaminou quilômetros de florestas.                                                      

1987- Contaminação, por césio 137, de água, solo e ar, em Goiânia, capital de 
Goiás, Brasil.                                                                                                    
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1988- Promulgada a nova Constituição Brasileira, onde, no artigo 5°, item VI, lê-se; 
“é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias”. No item VII: “ é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação coletiva”.                                                       

1989- O navio Exxon Valdez, petroleiro, colidiu com rochas submersas na costa do 
Alaska, derramando quarenta milhões de litros de petróleo, contaminando praias e 
matando mais de cem mil aves.                                        

1990- O inglês Tim Berners-Lee criou a Web (www), rede mundial de computadores 
internet.                                                                                                

1996- O embriologista inglês Ian Wilmut criou o primeiro clone de uma ovelha, 
chamada Dolly.                                                                                                      

2000 – Vazamento de óleo na Baía de Guanabara, liberando 13 milhões de litros, 
por uma das tubulações da Refinaria de Duque de Caxias.                                                     

2002- O navio Prestige, petroleiro grego, naufragou nas costas da Espanha, 
despejando mais de dez milhões de litros de óleo, contaminando 700 praias e matando 
cerca de 20 mil aves.                                       

2004 – Tsunami na Indonésia, com 9,1 graus de magnitude, atingindo 13 países. Na 
Indonésia, houve 37 mil mortes e mais de 200 mil feridos.     2005- Terremoto no Paquistão 
e na Índia, com 75 mil mortos e 2 milhões de desabrigados. Furacão Katrina, nas Bahamas, 
com 1800 vítimas em New Orleans                                                                                                                      

2010- Na história de nossas origens, Lee Berger, explorador da National 
Geographic, identificou um remoto ancestral, denominado de Australopithecus Sediba. Em 
2015, ele informou que o sistema de cavernas Berço da Humanidade da África do Sul 
continha fósseis de uma nova espécie, o Homo Naledi, com anatomia semelhante ao 
homem moderno. As pesquisas mostraram que esse Homo Naled viveu entre 236 e 335 
mil anos atrás!                                                                                         

2010- Foi publicado o primeiro genoma praticamente completo de um antigo 
Homo Sapiens, permitindo uma revolução no estudo do DNA de nossos ancestrais. Mais 
de 3000 genomas antigos foram sequenciados, incluindo o DNA de uma menina morta há 
mais de 13 mil anos.            

2010-Terremoto no Chile, causando 800 mortes e oito mil desabrigados. Terremoto 
no Haiti, com 200 mil mortes.                                                                                                                         

Entre 2009 e 2018, graças ao Telescópio Espacial Kleper, da Nasa, foram 
encontrados mais de 2700 exoplanetas, incluindo o primeiro exoplaneta rochoso 
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confirmado. Em 2017, os pesquisadores anunciaram a descoberta do TRAPPIST-1, um 
sistema estelar a 39 anos-luz de distância e que abriga 7 planetas do tamanho da Terra.   

2011- Desabamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro, em janeiro, com 900 
mortes e 30 mil desabrigados.                                                                     

2015- Embora os indícios de ondas gravitacionais tenham surgido na década de 70, 
ninguém as tinha detectado, até que em 2015, no observatório LIGO, nos Estados Unidos, 
foi captado um tremor secundário, de uma colisão, ainda que distante, de dois buracos 
negros. O que possibilitou um meio de se ouvir o Cosmos. Em 2017, o mesmo observatório 
e outro europeu, o Virgo, captaram um conjunto de tremores, mas dessa vez uma colisão 
entre as chamadas estrelas de nêutrons. Diversos telescópios no mundo observaram a 
explosão, tornando o evento como sendo o primeiro observado em ondas de luz e 
gravitacionais. Isso permitiu que cientistas tivessem maiores conhecimentos sobre a 
gravidade e a formação de elementos como o ouro e a prata. 

2018- Um sítio arqueológico na China encontrou diversas ferramentas de pedra, de 
cerca de 2 milhões de anos, comprovando que os produtores delas estiveram presentes e 
dispersos na Ásia há milhares de anos antes do que se acreditava.   

  

3. PALCO DOS CONFLITOS, DA GRÉCIA AO SÉCULO XXI 

 

A) Grécia e Roma antigas 

1250-1240 a.C. Guerra de Tróia                                                                                   

499-479 a.C. Guerras Médicas (conflitos entre forças militares entre gregos e 

persas).                                                                                                               

431-404 a. C. Guerra do Peloponeso. A Primeira Guerra foi entre Esparta e aliados 

como Tebas, contra a Liga de Delos, liderada por Atenas, com apoio de Argos. Ocorreram 

inúmeros conflitos e guerras menores.        

334-323 a. C. Campanhas de Alexandre, O Grande. Após consolidar seu poder na 

Grécia e Macedônia e, tendo formado um grande exército, com gregos, macedônios, 

tribalos, peônios e outros, ele iniciou a conquista da Ásia, que era dominada pelos persas 

desde 334 a. C.                                                                        

 264 a 146 a.C. Guerras Púnicas entre as Repúblicas de Roma e de Cartago, cidade-

estado fenícia, que terminou com a destruição de Cartago e Roma assumindo o controle 

do Mar Mediterrâneo.                                                                 
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82 a.C. Primeira guerra civil da República Romana, em Sula, que levou à 

desestabilização do modelo político republicano e à instauração do Império Romano, por 

Augusto, em 27 a. C.                                                                

43 a.C. Invasão Romana das Ilhas Britânicas, que foi apenas uma proposta de 

domínio romano sobre as tribos e cidades da Britânia.     

B) Idade Média e Renascimento        

476- Início da Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente. 

Terminou em 1453, com a tomada da capital do Império Bizantino, Constantinopla, pelos 

turcos otomanos.                                                  

711 a 718- Invasão muçulmana da Península Ibérica.                                              

1096- Início das Cruzadas, expedições militares organizadas por católicos da Europa 

Ocidental, com o propósito de reconquistar lugares sagrados para os cristãos, como o 

Santo Sepulcro, em Jerusalém, local de peregrinação para católicos europeus. Foram oito 

as Cruzadas, entre 1096 e 1291 e que ocasionaram banhos de sangue. 

1152-1153- Guerra da Barba, entre Inglaterra e França. O rei Luís VII, da França, 

casou-se com a filha de um duque francês, recebendo como dote duas províncias no sul 

do país. Quando voltou das Cruzadas, Luís raspou a barba, desgostou a esposa e como não 

atendeu o apelo dela para que deixasse a barba crescer, ela se divorciou e casou-se com o 

rei Henrique II, da Inglaterra, exigindo a devolução das duas províncias que Luís lhe havia 

tirado. Como ele não atendeu o pedido, a guerra começou. 

1223 a 1240- Invasão mongol da Rússia                                                                          

1241- Invasão mongol da Europa, por hordas comandadas por Batu Cã e Subedei, 

que atingiu Polônia, Hungria e Romênia, após os mongóis terem conquistado e devastado 

a Rússia.                                                                                

1337 a 1453- Guerra dos Cem Anos. Uma série de conflitos entre os reinos da 

Inglaterra e da França sobre a sucessão do trono francês, como consequência de 

problemas das dinastias que começaram bem antes, em 1066, quando um duque da 

Normandia (território francês) Guilherme, conquistara a Inglaterra e tornando-se rei.                                                             

1454 a 1466- Guerra dos Treze Anos. Um conflito entre a Confederação Prussiana e 

membros da baixa nobreza da Prússia.                                               

1455 a 1485- Guerra das Rosas. Foi uma série de conflitos e lutas pelo trono inglês, 

ao longo de 30 anos e de modo intermitente, com a vitória final da Casa de Lencastre. O 
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rei inglês fugiu para a Escócia com a esposa e um filho. O vencedor, Eduardo, foi coroado 

rei como Eduardo IV. 

C) Século XVI ao XIX 

1568 a 1648- Guerra dos 80 anos, da independência da Holanda. Foi a guerra de 

secessão na qual as Províncias Unidas se tornaram independentes da Espanha, que 

reconheceu (Paz de Münster).           

1618 a 1648- Guerra dos 30 Anos. Considerado um dos maiores em mortalidade da 

história europeia, que teve como causas iniciais as diferenças religiosas entre cristãos 

católicos e protestantes. Logo surgiram outras razões, políticas, econômicas, interesses de 

expansão territorial e que motivaram vários países, como França, países Baixos, Dinamarca 

e Espanha, a interferirem no imbróglio. No acordo final, trouxe significativas 

transformações para a Europa.                                

1654 a 1667- Guerras: polaco-moscovita, com uma série de conflitos durante uma 

crise dinástica russa, conhecida como O Tempo de Dificuldades); sueco-polaca ( conflito 

bélico entre Suécia e Polônia, que terminou com a vitória da Suécia, que anexou a Livônia); 

sueco-dinamarquesa (guerra dos Sete Anos entre a Suécia e uma coalisão entre Dinamarca 

e Noruega, pelo descontentamento da Dinamarca, com a saída da Suécia da União de 

Kalmar).                                                                         

1701 a 1714- Guerra da Sucessão espanhola, envolvendo diversas monarquias 

europeias, em torno dos direitos de sucessão da coroa espanhola, após a morte do rei 

Carlos II, sem herdeiros, encerrando a dinastia dos Áustria, ramo espanhol da Casa de 

Habsburgo.                   

1775 a 1783- Guerra da Independência dos Estados Unidos, independência 

declarada em 4 de julho de 1776, pelos colonos, contra as tentativas inglesas de ampliar a 

exploração sobre a economia das então 13 colônias. O processo foi todo influenciado pelos 

ideais iluministas, na época difundidos.                                                                                 

1803 a 1815- Guerras Napoleônicas, com vários conflitos em que o Império 

Francês, liderado por Napoleão Bonaparte, contra diversas alianças de nações europeias. 

As guerras revolucionaram a Arte da Guerra, quando foram usadas táticas e um 

planejamento militar apurado. Napoleão lutou em mais de 60 batalhas, perdendo poucas, 

já no final de sua carreira. O poder francês foi encerrado, quando da tentativa da invasão 

da Rússia, em 1812. Napoleão foi derrotado em 1814 e exilado para a Ilha de Elba, na costa 

italiana, de onde escapou, retomando o poder na França, tendo sido deposto em 1815, 
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após o fracasso na Batalha de Waterloo. Foi exilado na Ilha de Santa Helena, vindo a falecer 

em 1821.                                                                                                 

1809 a 1825- Guerras da Independência: da Bolívia, em 6 de agosto de 1825, 

liderada por Simon Bolivar, no rompimento com a Espanha; do Chile, em 12 de fevereiro 

de 1818, no governo de Bernardo O’higgins, contra a soberania secular espanhola; da 

Argentina, em 9 de julho de 1816, na histórica Casa de Tucuman, na província de mesmo 

nome, foi assinada a ata que proclamou a independência das províncias Unidas do Rio da 

Prata da Monarquia Espanhola. O principal líder da independência foi José Francisco de 

San Martin y Matorras, general argentino; no Brasil, o processo histórico de separação de 

Portugal, durou 4 anos, de 1821 a 1825, colocando em lados opostos as duas partes do 

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Antes, houve a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. E em 7 de setembro de 1822, o Imperador Pedro I, às margens 

do Rio Ipiranga, e tendo recebido notícias de Lisboa que não lhe agradaram, gritou 

“Independência ou morte”, ato que oficializou o rompimento com Portugal.   

1835- Guerra dos Farrapos ou revolução Farroupilha, guerra regional de natureza 

republicana, em razão da insatisfação dos estancieiros gaúchos  com o governo imperial 

do Brasil quanto à política fiscal. O charque gaúcho era o principal produto comercializado, 

usado na alimentação dos escravos nas regiões Sudeste e Nordeste. O embate se deu em 

20 de setembro, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com a participação de 

Bento Gonçalves, que foi Presidente da República Rio-Grandense por algum tempo, o 

militar David Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi. Após 10 anos de duração, os 

Farrapos, comandados pelo General Netto, foram derrotados, com a liderança do Barão 

de Caxias, no Arroio Seival, próximo da cidade de Bagé. Os chefes farroupilhas decidiram, 

na ocasião, proclamar a República Rio-Grandense, ou República de Piratini, o que ocorreu 

em setembro de 1836.                                                                                                                           

 1839 a 1860- Guerras do Ópio, que foram conflitos armados entre o Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda, contra o Império Qing, em razão do comércio e do consumo de 

ópio pelos chineses. A primeira guerra terminou com a derrota chinesa e assinatura do 

Tratado de Nanquim, em agosto de 1842. A segunda guerra foi de 1850 a 1860, envolvendo 

a reação dos chineses frente ao domínio inglês, que tentava ampliar seus direitos na China, 

que era produtora de seda, porcelana e chá, produtos do interesse dos ingleses.                                                                                        

1848 a 1866- Guerras de Independência italianas. A primeira ocorreu em 1848, entre o 

Reino da Sardenha e o Império Austríaco, que foi o vencedor. A segunda foi entre a França 

de Napoleão III e o Reino da Sardenha, contra o Império Austríaco, em 1859, em Piemonte 

e Lombardia. Vitória da França e do Reino da Sardenha, em 12 de junho. A terceira guerra 

foi em 1866 e o Reino da Itália aliou-se à Prússia contra a Áustria. Graças à vitória do 
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exército da Prússia, o Reino da Itália assumiu o controle do Vêneto, região do nordeste 

italiano, que se estende das montanhas Dolomitas ao Mar Adriático. Vêneto fez parte da 

República de Veneza por mais de 1000 anos, entre os séculos VII e XVIII.                        

1851- Guerra contra Oribe e Rosas. A Guerra do Prata, conflito envolvendo os 

países da bacia do Rio Paraná. Tudo começou quando o presidente argentino Juan Manuel 

de Rosas se uniu ao Ministro da Guerra do Uruguai, Manuel Oribe, na tentativa de 

constituir um único país. Foi importante para o Brasil, que na época enfrentava a vontade 

do Rio Grande do Sul de se separar do país, mas com a participação ativa desse Estado, fez 

com que ele se integrasse de vez ao Brasil. O Brasil já havia participado da Guerra da 

Cisplatina, de 1825 a 1828, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que resultou na 

criação do Uruguai. Quando Rosas passou a atacar o sul do Brasil, D. Pedro II, que contava 

com apoio da Bolívia, Paraguai e Uruguai, mandou uma parte de seus exércitos para o sul 

e, no dia 19 de outubro de 1851, Oribe, diante do tamanho do exército que foi ao seu 

encontro, capitulou.    1853 a 1856- Guerra da Crimeia, envolvendo o Império Russo contra 

uma coligação formada por Reino Unido, França, Reino da Sardenha, formando uma 

Aliança Anglo-Franco-Sarda e o Império Otomano. As ambições expansionistas do Império 

Russo, perante o declínio dos Otomanos, foi a causa principal. Com a vitória aliada, foi 

assinado o Tratado de Paris.                                                                                                           

1861 a 1865- Guerra Civil ou de Secessão Americana. Travada nos Estados Unidos, 

entre a União e os Confederados, a causa fundamental sendo as opiniões diversificadas 

sobre a escravização dos negros. Teve início quando as forças separatistas atacaram o 

Forte Sumter, na Carolina do Sul, após Abraham Lincoln ter tomado posse como 

Presidente. Os legalistas da União do Norte, com apoio de alguns estados do sul, 

proclamaram apoio à Constituição e enfrentaram os secessionistas dos Estados 

Confederados do Sul. Com a vitória da União e dissolução dos Estados Confederados, a 

escravidão foi abolida, a integridade territorial preservada, dando início a uma era de 

reconstrução.                                                                                                                   

1864 a 1870- Guerra do Paraguai. O maior conflito armado Internacional na 

América Latina, entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e 

Argentina. As causas estão associadas aos critérios de formação das nações platinas, cada 

qual com os seus interesses econômicos e políticos. O Brasil, logo que o Mato Grosso, atual 

Mato Grosso do Sul, foi invadido, entrou em cena. Na verdade, dois blocos estavam 

formados, um deles com Brasil, Argentina e parte do Uruguai e o outro com o Paraguai e 

parte do Uruguai. Foram mais de 5 anos de conflito. Em 11 junho de 1865, na Batalha Naval 

do Riachuelo, a Marinha do Brasil destruiu parte considerável da frota naval paraguaia, 

garantindo o controle fluvial para a Tríplice Aliança e isolando o Paraguai, impedindo-o de 
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receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Em março de 1970, na Batalha 

de Cerro Corá, soldados brasileiros mataram Solano Lopez, o ditador paraguaio, 

encerrando os conflitos.                                                                                              

1879 a 1881- Guerra do Pacífico. Entre o Chile e forças conjuntas da Bolívia e do 

Peru. Com a vitória, o Chile anexou áreas ricas em recursos naturais dos dois países.                                                                                                 

1893 a 1897- Conflito armado entre o Exército brasileiro e membros da comunidade 

religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do Estado da Bahia e 

que, segundo os latifundiários, era um foco de monarquistas que pretendiam derrubar a 

República, recentemente proclamada. Consta que a grande maioria dos membros da 

comunidade era de sertanejos em busca de melhores condições de vida. Mais de 25 mil 

mortos foi a principal consequência, a grande maioria da população local.   

D) Séculos XX e XXI 

1917- Revolução Russa. Período de conflitos, que derrubou a monarquia e conduziu 

ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lênin. Devido à Primeira Guerra Mundial, a 

Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando e sendo mal 

remunerados. Os protestos acabaram por dar fim ao governo do Czar Nicolau II em 

fevereiro de 1917e formou-se um governo provisório controlado por Alexandre Kerenski, 

um socialista reformista. Em outubro, em virtude de conflitos sociais e da incapacidade do 

Governo Provisório em adotar medidas que acabassem com a fome que assolava a 

população, deu-se a Revolução Bolchevique, quando Trotsky arregimentou grupos de 

operários e soldados, formando uma milícia que foi denominada de Guarda Vermelha, e 

em 25 de outubro tomaram a sede do governo e vários departamentos públicos, 

formalizando um novo governo.                              

1904 a 1905- Guerra russo-japonesa. Conflito entre os impérios russo e japonês 

pela disputa de territórios da Manchúria e da Coreia, com a vitória japonesa e assinatura 

do Tratado de Portsmouth, a Rússia cedendo Kwantung e Sacalina do Sul para o Japão.  

1914 a 1918- Primeira Guerra Mundial. Diversos países se envolveram na disputa, 

liderada por dois blocos que se defrontaram: uma Tríplice Aliança, formada pela Áustria, 

Alemanha e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. Todos os 

países partícipes já haviam passado pela unificação territorial que ocorrera em 1848. Deu-

se um conflito político e militar entre as potências econômicas citadas, que gerou a 

participação de outras nações, como Brasil, Estados Unidos, Portugal e China. Entre o final 

do século XIX e início do XX, praticamente o mundo estava dividido e sendo explorado 

pelas maiores potências europeias e Estados Unidos. Havia, nos continentes, uma 

dominação de natureza imperialista, onde as maiores potências lutavam para expansão de 
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seus territórios. A Europa tornou-se um caldeirão de pólvora e o pavio foi acionado quando 

o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, foi visitar Sarajevo, 

capital da Bósnia e sofreu um atentado quando desfilava em carro aberto, feito por um 

terrorista da Organização Mão-Negra. A Áustria acusou a Sérvia de envolvimento, dando 

início a um conflito, a Rússia declarou guerra à Áustria, a Alemanha declarou guerra à 

Rússia, França e Inglaterra entraram em choque. A Itália, como tinha recebido promessas 

da Áustria para obter territórios, entrou para o lado da Tríplice Entente. Várias fases 

ocorreram durante a guerra, sendo a última marcada pela chegada de novas armas e 

grandes contingentes de soldados enviados pelos Estados Unidos para o bloco Entente. Em 

1917, a Rússia abandonou a guerra, devido a uma revolução interna. A chegada dos norte-

americanos possibilitou a invasão da Itália e da França e, no final de 1918, o povo alemão 

pressionou o rei, Guilherme II, que abdicou, sendo logo instaurada a república no país. A 

Alemanha teve a sua derrota decretada. O saldo foi terrível, com 10 milhões de mortos e 

20 milhões de feridos. Armas químicas, o gás mostarda e o clorídrico foram usados. Em 

consequência, uma geração de jovens cresceu traumatizada com tantos horrores e 

problemas familiares, econômicos e sociais que presenciaram. Em junho de 1919, foi 

assinado o Tratado de Versalhes. A rigidez dos termos desse Tratado, segundo alguns 

historiadores, foi uma porta aberta para o surgimento do nazismo. O Brasil entrou na 

guerra quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. Limitou-se 

a dar apoio pontual.                     

1932 a 1935- Guerra do Chaco. Conflito armado entre Paraguai e Bolívia. Em razão 

da disputa territorial da região do Chaco Boreal, tendo como justificativa a descoberta de 

área petrolífera no sopé dos Andes. O Paraguai saiu vencedor, mas morreram 60 mil 

bolivianos e 30 mil paraguaios. A Bolívia perdeu parte de seu território, anexado ao 

Paraguai.                                                                                                                     

1936 a 1939- Guerra Civil Espanhola. Confronto entre forças nacionalistas, fascistas 

e comunistas, com vitória dos primeiros.                    

1939 a 1945- Segunda Guerra Mundial. Envolveu a maioria das nações do mundo, 

incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas: 

Aliados e O Eixo. A principal causa foi o expansionismo da Alemanha desde 1930, quando 

então ela atacou e invadiu a Polônia. Dois grupos se enfrentaram, os Aliados, formados 

pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos e O Eixo, formado pela 

Alemanha, Itália e Japão. Os acontecimentos marcantes da guerra, além da invasão da 

Polônia, foram; Massacre de Baby Yar, em 1941, o Cerco a Leningrado, de 1941 a 1944, o 

ataque japonês à base naval americana Pearl Harbor, a Batalha de Stalingrado em 1943, a 

invasão da Normandia em 1944, e o lançamento de bombas atômicas contra as cidades de 



75 
 

Hiroshima e Nagasaki, que causou a morte de milhares de civis japoneses e obrigando a 

rendição nipônica e o fim da Guerra. O Brasil entrou na Guerra após ceder às pressões 

exercidas pelos Estados Unidos para acabar com a neutralidade em vigor adotada pelo 

Presidente Getúlio Vargas. Até 1937, o Brasil mantinha boas relações diplomáticas com a 

Alemanha e que foi rompida em 1938. Em 1942, o Brasil rompeu relações com o Eixo e 

teve 19 de seus navios atacados no litoral do país, pelas forças alemães, com a morte de 

500 pessoas. A participação brasileira se deu em 16 de setembro de 1944 e teve como 

objetivo a libertação da Itália. O Presidente americano Franklin Roosevelt modernizou as 

Forças Armadas e concedeu empréstimos para a construção de uma usina siderúrgica no 

Brasil, que veio a ser a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional.                                           

1954 a 1962- Guerra da Independência da Argélia.                                       

1961 a 1975- Guerra de Independência de Angola.                                              

1961 a 1991- Guerra de Independência da Eritreia.                                                                   

1964 a 1973- Guerra de independência de Moçambique.                                 

1966 a 1988- Guerra de Independência da Namíbia.                                                   

1973- Guerra do Yom Kipur. Conflito militar entre uma coalisão de estados árabes, 

liderada pelo Egito e Síria, contra Israel. O motivo foi a anexação por parte de Israel de 

territórios sírios e egípcios durante a guerra dos Seis Dias, em 1973, com consequências na 

crise do petróleo, que assolou a economia mundial. Israel foi vencedor do confronto, 

havendo um acordo de paz em Camp David, nos Estados Unidos. O Egito reconheceu o 

Estado de Israel.                                                                              

1980 a 1988- Guerra Iran-Iraque. Resultado de lutas políticas e territoriais. Teve 

início com a invasão do Iran e terminou com a vitória do Iraque.                                                                                                                          

1982- Guerra das Malvinas. Conflito entre a Argentina e o Reino Unido, ocorrido nas Ilhas 

Malvinas, Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, entre 2 e 14 de abril. Foi originado quando o 

ex-ditador argentino Leopoldo Galtiere ordenou a ocupação das ilhas, que pertenciam à 

Grã-Bretanha desde 1833, a fim de anexá-las ao território argentino. Terminou com fatores 

de força bem superiores dos ingleses.                                                          

1990-1991- Guerra do Golfo. Conflito militar entre o Iraque e forças de coalisão 

internacional, liderada pelos Estados Unidos e patrocinada pela ONU, Organização das 

Nações Unidas. O motivo foi a invasão do Kuwait pelo exército iraquiano. A operação 

terrestre foi um desastre total para os iraquianos, que bateram em retirada.  

2001- Ataques ao World Trade Center em setembro. O líder da Al Qaeda, Osama 

Bin Laden, responsável pelos ataques, foi morto em 1 de maio de 2011.  
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2002 a 2004- Conflito russo-checheno.                                                                       

2003- Invasão do Iraque.                                                                                             

2008- Guerra russo-georgiana.                                                                     

2001 a 2021- Guerra do Afeganistão.                                                                                    

2011- Guerra civil na Líbia.                                                                                            

2014- Guerra civil no leste da Ucrânia, após o então presidente, Viktor Yanukovytch 

rejeitar o acordo de cooperação com a União Europeia.   

2021- Conflito entre Israel e Palestina.                                                                                    

2022- Invasão da Ucrânia pela Rússia, em andamento.                                                                                                               
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÃO 

Uma transição de um mundo como o nosso, de provas e de expiações, para outro 

de regeneração, conforme as previsões anunciadas pelo médium Chico Xavier e relatadas 

no capítulo V, item 2, subitem D 10 desta obra, se por um lado promove reencarnações de 

espíritos destinados a dar passos de luz e estabelecerem uma massa crítica de  precursores 

do bem, da paz e do progresso material e espiritual, assumindo e disseminando a Lei do 

Amor, por outro, precisa extirpar todos os males que impedem uma consciência espiritual 

coletiva. Cada criatura traz, ao nascer, marcas cármicas individuais e, dependendo do 

ambiente familiar e das escolas da vida, fará coligações de diversas ordens e, para tal, será 

necessário que receba, nos dois primeiros ciclos de vida, da infância e da adolescência, os 

ensinos básicos que dizem respeito a uma consciência espiritual. 

Quando alguém se congrega a um trabalho grupal sério, de natureza espiritual, e 

que procura, de algum modo, beneficiar outras pessoas carentes, passa a fazer parte de 

uma cadeia de vibrações que se interliga com outras semelhantes, formando uma rede 

crescente de boas energias. Como ocorre nas reuniões sérias dos diversos credos que 

pregam as Leis do Criador. Tudo na vida tem o seu limite e se faz necessário usar o livre-

arbítrio com todo o bom senso e inteligência para as escolhas de caminhos, com passos 

firmes em busca dos objetivos, o que requer harmonia dos planos temperamentais. Um 

simples desequilíbrio no plano emocional poderá causar perdas importantes. Não custará 

nada realizar um preparo espiritual, antes de uma entrevista, de uma reunião importante, 

de encontros e ações que poderão ser significativos, etc. Sejamos como computadores. 

Neles, introduzimos as informações, eles processam e, em poucos segundos, nos dão um 

retorno, que nos satisfará ou não. Contudo, poderemos, com o auxílio do mesmo 

computador, procurar outras alternativas. Não deixa de existir uma espécie de confronto 

entre a pessoa e a máquina. Ora, temos cérebro, inteligência e livre-arbítrio para 

conversar, dialogar, trocar ideias, informar, perguntar, responder, sem necessidades de 

nos exaltarmos, gritarmos, ameaçarmos, brigarmos e até sermos geradores de atitudes 

desvairadas, que são causadoras de desuniões e desequilíbrios familiares, sociais e 

profissionais.  Necessitamos ficar sempre conectados com a vida, porém procurando 

compreender as razões de estarmos em um mundo como a Terra e como ascender a um 

mundo mais evoluído.                                                         

Atendendo, desde os anos 90, casais que em dado momento vivenciavam 

problemas conjugais, a primeira providência por mim adotada foi procurar saber se existia 

amor entre os dois, o que era realidade, na grande maioria dos casos. Após uma análise 
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espiritual individual de cada um, feita separadamente, encontrando e explicando as 

verdadeiras razões dos ditos problemas, as soluções que sugeri sempre foram bem aceitas.    

  Atualmente, vivenciamos um embate, entre as forças do bem, caracterizadas 

pelas almas e pelos espíritos desencarnados que se esforçam para cumprir a Lei das Ideias, 

Formas, Amor e Verdade e aqueles que alimentam qualidades negativas, das quais o 

orgulho e o egoísmo são relevantes, como nos ensinam os Evangelhos.                                                                                                                    

Se verdadeiramente o ano de 2057 for o do início da Regeneração, a maior meta da 

humanidade, no momento, será promover uma expansão coletiva da consciência. Cada 

criatura se conscientizar que a Lei das Ideias, Formas, Amor e Verdade representa o único 

caminho para o progresso espiritual; que a primeira tarefa a ser executada deverá ser o 

conhecimento de si mesmo, e efetuar uma reforma íntima, banindo vícios que atrasam a 

evolução e passando a ser referência para os familiares, amigos, vizinhos, companheiros, 

enfim, um exemplo a ser seguido. As palavras de Jesus contidas no Evangelho de Mateus, 

5,13-16 “Vós sois a luz do mundo; brilhe a todos vossa luz”, são significativas.   

  O leitor que acompanhou a Linha do Tempo descrita nesta obra poderá tirar as 

devidas conclusões, verificando os saldos positivos, como os das descobertas tecnológicas 

e científicas, bem como alianças que trouxeram progressos em todos os setores da vida 

cotidiana, mas também os aspectos negativos, principalmente os que provocaram altos 

índices de mortandade, em consequência das guerras e conflitos ao longo da História.                                                                                                                             

Neste embate atual, em que pesem os estímulos de uma globalização com novos 

instrumentos à disposição, precisamos compreender a necessidade de dominarmos o 

virtual, mas não ficarmos por ele dominados! Não há como desenvolver uma consciência 

espiritual sem um confronto presencial, seja familiar, social ou profissional, quando cada 

criatura tem a oportunidade de cultivar os sentimentos, dar sorrisos e abraços, e mostrar 

as qualidades duais, em todos os momentos do tempo, sejam virtudes ou vícios.   

  Para soluções maciças, mais abrangentes, envolvendo duas ou mais nações, além 

das diplomacias, existem diversas organizações de âmbitos geopolítico, econômico e 

humanístico, como a ONU (Organização das Nações Unidas), a OMC (Organização Mundial 

do Comércio), a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o FMI (Fundo 

Monetário Internacional), o Banco Mundial, a OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e a OMS 

(Organização Mundial da Saúde). Todas são absolutamente necessárias. Qualquer que seja 

o sistema organizacional, de participação múltipla, não importando o grau de 

complexidade, a dinâmica do conjunto sempre estará sinalizando pontos fortes e fracos, 

necessidades mais prementes, ajustes e acordos frequentes, até mesmo em razão de 

tragédias e fatalidades de ordem natural, como as causadas por terremotos, tsunamis, 
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inundações, ciclones e furacões. Não deixam de ser, por mais naturais que sejam, avisos 

do Alto, para toda a humanidade, quanto à necessidade de uma conscientização coletiva 

para a preservação imediata da natureza, gravemente poluída.   

No livro Gênese do Espaço e do Tempo, Pietro Ubaldi explica as palavras do 

Apocalipse, capítulo 10, versículo 6: “Então o anjo jurou por aquele que vive nos séculos 

dos séculos, que agora não haveria mais tempo”. Tudo o que nasce tem que morrer, isto 

é, tudo o que teve princípio, tem que ter fim. Da mesma forma que, evoluindo, tudo larga 

os despojos da forma velha para assumir outra mais elevada e mais adequada, como 

acontece com a lagarta se tornando borboleta. A antiga dimensão não serve mais. Os 

limites de uma dimensão são dados pelos limites da fase onde ela é a unidade de medida, 

no ponto em que, por evolução, passa-se de uma fase a outra. No caso dos Espíritos, à 

medida em que vão evoluindo, vão se tornando mais puros e ascendendo dimensões mais 

elevadas.   

                                                          FIM 
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