


Origem e Destino do SER



O que é a vida?





Prazer Dor



Será que é só 
isso??????



Cansados, em algum ponto de nossas vidas
começamos a questionar:

Porque preciso viver tudo isso, 
quem sou eu?

Quem ou o que criou tudo isso?

Para que tudo isso foi criado?

De onde eu vim e para onde estou 
indo?

Porquê, Porquê, Porquê?

Ai socorro....



E então a busca por algo maior é iniciada...



Teoria da criação (A gênese)

O Universo em toda sua beleza e perfeição



O cosmo é para nós o ninho formador de todas as vidas. Ao

contemplarmos essa imensidão infinita de movimento constante, nossos

olhos se extasiam ante inigualável harmonia e beleza.



Visão cientifica da criação: Big Bang

Milhões de galáxias que povoam os céus surgiram a
partir de uma fantástica explosão (liberação de
energia) cósmica.

Os corpos celestes de hoje são produtos da
transformação física dos fragmentos daquilo que
explodiu no Big Bang que originou o universo. E essa
explosão ocorreu há cerca de 20 bilhões de anos
atrás.



Visão religiosa/filosófica

Na maioria das civilizações antigas, tanto como nas atuais, é
possível encontrar relatos tentando explicar a origem de
tudo o que existe, como um ato intencional criativo, muitas
vezes destacando uma figura como o originador da vida.

Exemplos:

• Hinduísmo: Brahma

• Iorubas: Olorum

• Islamismo: Alá

• Judaísmo: Javé ou Jeová

• Cristianismo: Deus



Hinduísmo:

Brahma é considerado pelos hindus, a representação da
força criadora ativa no universo. É o primeiro Deus da
trimúrti hindu (a trindade hinduísta). Brama: O Criador.
Shiva: O Destruidor e Vishnu: O Preservador.

Iorubas:

Olorum é considerado pelos iorubas o senhor Deus
universal. Na maioria das versões da criação desta cultura, a
criação foi realizada por Obatalá e Oduduá (casal
primordial e propulsor da criação).



Islamismo:

Na teologia islâmica, Alá é o onipotente e onisciente criador,
mantenedor, responsável e juiz do universo.

Judaísmo:

Na tradição judaica, Javé ou Jeová é o elemento central da
criação (o perfeito, o incriado).

Cristianismo:

No cristianismo, Deus é o
onipotente, onisciente e onipresente criador, revelado em
três pessoas distintas (Santíssima Trindade: O pai, O filho e
o Espírito Santo de Deus)



Visão Espírita da criação:

O Espiritismo, na Gênese planetária, compatibiliza-se com a
Ciência, entendendo que o procedimento científico é a forma pela
qual ele pode construir o conhecimento, com o acréscimo apenas
de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os
acontecimentos são planejados, iniciados e guiados no plano
extraterreno.

Assim, segundo o Espírito Emmanuel, Jesus recebeu o orbe
terrestre, desde o momento em que se desprendia da massa solar
e, junto a uma legião de trabalhadores, presidiu à formação da
lua, à solidificação do orbe, à formação dos oceanos, da
atmosfera e à estruturação do globo nos seus aspectos básicos,
estatuindo os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra,
organizando lhe o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da
matéria.



No Judaísmo e no Islamismo, bem como em
algumas denominações cristãs, não é aceita a
doutrina trinitária.

No entanto, as outras aqui citadas aceitam... Será que
existe alguma coincidência? Deve haver algum sentido
né?

Dessa forma, vamos adotar a trindade para explicar a
ordem universal, mais especificamente o que nos traz
a tradição hindu, a literatura espírita e a teosofia.



Conforme a literatura espírita, a tradição hindu e
a teosofia, existe uma uma hierarquia cósmica
que cria e administra todo o universo.

Hierarquia? Presidentes, diretores, gerentes,
executores etc? É isso mesmo?

Sim, hierarquia! Não esqueçamos que o universo
microscópico representa a macroscópico e ao
contrário também (princípio hermético da
correspondência). Tudo que existe na terra,
existe nos céus e vice versa.





Por algum motivo que ainda não conseguimos
compreender, universos, galáxias, sistemas solares e
planetas são criados a todo tempo, infinitamente.

E cada universo possui seus criadores e dirigentes,
assim como cada galáxia, cada sistema solar e assim
como cada planeta.

São determinadas pela hierarquia cósmica, três forças
para a tarefa de criar novos mundos e em seguida
designados os auxiliares que administrarão esta
criação.



Estamos apenas expandindo o conceito de
trindade explicada por tantas doutrinas. Não
existiria então apenas uma trindade, mas
váaaaaaaaaaaarias trindades criadoras.

Existe a trindade criadora da Via láctea, assim
como a trindade criadora da Terra ou Vênus, a
trindade criadora do Sistema Solar a trindade
criadora de Andrômeda, a trindade criadora de
Centauros etc, etc, etc...



E qual a função de cada uma dessas forças?

• O criador ou 1º Logos (A força primeira, princípio de

todas as coisas)

João, o evangelista, dá a esse princípio o nome de o Verbo

Divino. Allan Kardec denominou-o de Fluido Cósmico

Universal. Helena P. Blavatsky (Teosofia) apoiando-se na

nomenclatura sânscrita chamou-o de Fohat. André Luiz,

tratando desse mesmo princípio nas suas manifestações em

nosso universo chamou-o de Luz Coagulada.



É Aquele cujos poderes faz a energia primordial transmutar-
se em incontáveis outras. Estas virão a ser o substrato dos
futuros mundos.

Além dessa especificação, pelo uso de seus poderes,
separam-se da energia primordial os quantuns que se
tornarão as centelhas de vida. Ou, falando mais claro, que
se tornarão os futuros espíritos!

É assim que sou 

criado???? 

Uhun!!!! É assim mesmo.



• 2º Logos (O Vivificador);

Aquele que tomando sob seus cuidados as partições
quânticas da matéria primordial citada anteriormente, as
vivificará.

Transmite-lhes de si o alento da vida. As acorda, para que
desse instante em diante tornem-se “Vivas”. Vivas no
sentido do que entendemos por vida do espírito.

Portanto, a partir desse ato elas se tornam as Mônadas de
Consciências. Os Eus futuros. André Luiz, pela psicografia
de Francisco Cândido Xavier, as denomina de Crisálidas de
Consciências.



• 3º Logos (O Materializador);

Aquele que tomando das demais frações da energia
transformada pelo 1º Logos e vivificadas pelo 2º ,
materializa-as. Condensando-as de forma adequada faz
surgir os diferentes aglomerados de átomos que serão as
respectivas matérias tangíveis dos diferentes planos para a
existência manifesta das Mônadas.

Para consecução das providências iniciais descritas acima,
bem como as que se seguiram, e as que até hoje são
tomadas, os três dirigentes maiores arregimentam a colossal
equipe que os auxiliará na realização dos planos.



Descrevendo esse maravilhoso evento,
Emmanuel, pela psicografia do querido médium
Francisco Cândido Xavier, à página 17 do livro A
Caminho da Luz, editado pela Federação
Espírita Brasileira, informa da existência de uma
comunidade de “Espíritos Puros” a regerem a
vida das “coletividades planetárias” .



Vamos resumir?

2 - Definição pela hierarquia dos criadores 
responsáveis pelo novo sistema planetário

1 - Escolha do local pela hierarquia 3 – Definição dos auxiliares dirigentes do

novo sistema:



4 – 1º Logos fazendo o transformismo da

energia primordial da nova região em

conjunto com o 3º Logos. São as ações do

Criador/Transformador e do Materializador.

5 – 2º Logos vivifica as mônadas criadas pelo

1º logos para que vivam experiências nos

planos materializados pelo 3º logos.



E então se inicia a jornada das mônadas (espíritos), experienciando nos
diversos planos da criação.

Após a criação destes espíritos, puros e neutros (Allan Kardec, usando
de uma expressão comum, disse que o Espírito é criado Simples e
Ignorante - O Livro dos Espíritos, questões 115 e 804), estes iniciarão
sua caminhada de aprendizado e evolução nos reinos da criação ou
planos da criação.



Esses planos vêm a ser a
diferenciação vibratória das
correspondentes matérias
que os compõem, com o fim
de oferecer às Mônadas
campos gradualmente
variados onde elas possam
adestrar-se.



Ocorre uma impulsão irresistível num fluxo
descendente, até atingir o ponto médio central "A",
no plano Físico. Essa etapa descendente do arco
evolutivo é percorrida de forma inconsciente. Melhor
dizendo, sem o poder próprio de escolha.

Desta forma, a Mônada, ainda sem poderes de
escolha vai sendo impulsionada, sub-plano a sub-
plano pelo fluxo irresistível de vida. Faz contato com
as substâncias de cada um deles, sente-lhes a
maleabilidade de uso, e deles, como que "guarda",
em si, uma síntese de cada plano.



Esse período pode ser comparado com o seguinte exemplo:
A criança nasce e, num viver que a nível humano podemos
classificá-lo de inconsciente, ela se deixa levar por dois
seres que a guiam e a orientam, os seus pais. De início,
toda indefesa vai, contudo, aos poucos, aprendendo a viver
nesse "estranho mundo".

Por que estou aqui ? Por que esses dois me levam a
lugares que às vezes não quero ir ? Por que tenho de ir à
escola ? Que coisas chatas !!! Reclama a criança, mas os
pais, cuidadosos, não se intimidam frente às recusas dela.
Se ela não sabe, ainda, porque tudo isso é preciso, eles, os
pais, sabem muito bem que para ela bem vivenciar esse
"estranho mundo" precisará de tudo que eles possam
ensiná-la.



E assim prosseguem com seus zelos.... 

Mas, num dia qualquer, aquela criança atinge a
maioridade. Começa o tempo em que ela mesma poderá
e deverá tomar as decisões de sua vida. Então, ser-lhe-ão
valiosíssimos os exemplos e cuidados que recebeu dos
pais e, se souber utilizá-los, os caminhos seguintes lhe
serão menos penosos.

De agora em diante as decisões lhe competem. Decisões
que até aquele momento pertenciam e estavam sob a
tutela dos pais. As atitudes tomadas lhe responderão com
a felicidade ou a infelicidade, futuras. Tudo dependerá de
qual escolha fizer.



Mas, voltemos à nossa Mônada. Atingindo o ponto
"A", que vem a ser o máximo de "descida", ou, o
mergulho mais profundo na matéria desde que
iniciou o grande salto no sub-plano 1 do plano
Átmico¸ ponto "A" que corresponde ao reino
cristalino*** do plano Físico, inicia-se a percorrer o
arco ascendente. Desta feita, adquirindo, pouco-a-
pouco, a consciência do percurso empreendido.
Isto é, gradualmente vai-se lhe acordando a
consciência. Tomando consciência do que está a
fazer.



Não resta dúvida de que será uma
longéeeeeerrima viagem. Porém, não a fará
sozinha. A hierarquia cósmica, com
especializações diferentes daqueles primeiros que
a auxiliaram na "descida", a acompanharão,
fazendo-a se aproximar do momento da
individualização. "Subindo" a grande escada
de Jacó que a elevará aos céus. (Gênesis
28:12).

*** Sub-planos do Plano físico: Cristalino, Mineral, Vegetal, Ígneo, Eólico,
Aquático e Telúrico



Para falar desses planos, degraus evolutivos que são, criemos
um termo de comparação. O Jacó bíblico sonhou que
estava vendo uma escada cujos pés estavam na Terra
e seu topo perdia-se nos céus. Por seus degraus
desciam e subiam os anjos. Vejam que o simbolismo
do sonho de Jacó é a perfeita descrição desta jornada
evolutiva de que estamos tratando.



Todavia, ao falar de uma escada devemos informar
que os planos não se acham separados uns dos outros
como se fossem as tábuas de uma prateleira, ou os
andares de um edifício de vários níveis. Não. Os planos
se interpenetram esfericamente. O que os delimita é
o grau vibratório da matéria de que cada um é
composto.



Isto significa que quando o indivíduo muda de plano ele não
sobe ou desce; simplesmente muda de roupa, ou corpo,
passando a usar a vestimenta adequada ao outro
plano que imediatamente nele se encontrará.

Isto se dá quando ocorre alteração no nível de consciência,
como acontece aos médiuns, cuja percepção passa por
variações, ou quando da morte física em que o indivíduo
passa ao plano Astral e, por conseguinte, a usar o seu corpo
Astral.

Após o desenlace deste, o passo seguinte será transferir-se ao
plano Mental, usando o corpo Mental. E assim,

sucessivamente.



Estes planos são as moradas do espírito. Em cada
fase de sua evolução, e dentro dos ciclos que
envolvem a humanidade a que pertença, ele
habitará este ou aquele plano, este ou aquele
mundo.

Mudando de corpos, que significa mudar de planos,
ele "sobe", degrau a degrau a imensa escada
evolutiva, sonhada por Jacó.



Resumindo, isso significa então que:

- A mônada para evoluir passa pelos diversos planos e sub-planos
da criação (Primeiramente de forma inconsciente e após um
determinado ponto, de forma consciente);

- Em cada um destes planos registra todo o aprendizado inerente
a estes;

- E para que isso ocorra, é preciso uma vestimenta adequada para 
que ela possa atuar em cada um destes planos ok?

Ai que canseira, meu Deus...



Samsara (sânscrito-devanagari:

संसार: , perambulação) pode ser

descri-to como o fluxo

incessante de renascimentos

através dos mundos.

Na maioria das tradições filo-

sóficas da Índia, incluindo o

Hinduísmo, o Budismo e o

Jainismo, o ciclo de morte e

renascimento é encarado como

um fato natural.

RODA DE SAMSARA



Lei de causa e efeito - Causalidade

- BUDISMO:

Na filosofia budista, a lei de causa e efeito parte do pressuposto

que tudo o que é vivo no universo está sujeito a tal Lei. Uma

ação, palavra ou pensamento, é uma forma de criar uma causa.

O efeito corresponde à causa praticada, boa ou má. Uma

pessoa que leva sofrimento a outra, terá uma vida vazia e

infeliz. Ao contrário, quem leva felicidade e esperança a outras

pessoas terá uma vida feliz e próspera.



DOUTRINA ESPÍRITA:

A Lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais para

explicar as contingências ligadas à vida humana. Também é

conhecida como Lei da Causalidade.

Segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponde

a reação semelhante que volta para ele, criando-se, assim, o

"cosmos ininterrupto de retribuição ética";

Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo

um "motivo justo", e uma "finalidade proveitosa" para os

acontecimentos que o homem enfrenta, inclusive o

sofrimento.



A lei de causa e efeito rege o caminho do Ser com

sabedoria e isenção. O resultado das nossas ações

nos retorna na mesma freqüência e intensidade,

seja em que tempo for, nesta ou em outra vida. E

como vivemos padrões antagônicos - ora de

vítima, ora de algoz - na tentativa insana de nos

livrarmos do sofrimento, não é garantido vivermos

situações felizes e harmoniosas num outro tempo.



O que chamamos de Criador Transformador (1º Logos)
de nosso sistema planetário, abriu espaço e condições
para a formação de nosso berço planetário.

Ele não é um SER de excepcionais qualidades e poderes
advindos de algum privilégio que tenha desfrutado
desde que foi criado, lá nos zilhões de eras que se
foram. Também, como nós, teve sua origem numa
centelha, criada num sistema muito, mas muito, mas
muuuuuuuito, anterior ao lindo conjunto regido por
nosso sol. De si mesmo, esforçou-se, evoluiu.
Expandiu-se em consciência e amor, e se tornou um
Criador.



Não se espantem com o que foi dito no parágrafo
anterior. Criador, sim, e o Mestre Jesus a dois
mil anos, já nos revelava isso, dizendo: Vós sois
deuses (João 10:34). Contudo, o sufocamento do
espírito causado pelo peso da materialidade, até
hoje não nos permitiu acreditar nessa assertiva.
(A Doutrina Secreta vol. 1 páginas 83/84 - O
Livro dos Espíritos, questão 540).

Portanto, nada a estranhar quanto ao fato de uma
centelha de vida, a Mônada, vir um dia a se tornar
um Criador !



Tudo isso nos parece fantástico e inverossímil, porém, esta visão
não é nossa. Nossa é só a interpretação de várias informações
contidas nas literaturas dos segmentos que aqui citamos. E
dentre uma delas faremos referência a trecho do livro
DEVASSANDO O INVISÍVEL, autoria de Yvonne A. Pereira, editado
pela Federação Espírita Brasileira, páginas 33, 34 e 37, onde a
autora conta das sociedades que administram a vida no cosmo.

Ela detalha, com rara riqueza de informações, das poderosas
mentes que se juntam para exercitar no manuseio dos fluidos e,
dessa força motriz formada pela associação das mentes, tornar
realidade a planificação de criação das esferas estelares e
planetárias.

Esferas estelares e planetárias que ela chamou de “colônias” a
virem ser moradas de humanidades, berços de Mônadas que ali
evoluirão.



Para falar dessa viagem, numa demonstração de que desde a
mais remota antiguidade dela se conhecia, faremos referência a
alguns autores.

Livro: No Mundo Maior, página 45 - Autoria de André Luiz,
espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e editado
pela Federação Espírita Brasileira. O autor descreve a escala
evolutiva que, no recinto terrestre passa pelos minerais, os
vegetais e os animais, para depois chegar ao homem.

Livro: Evolução em Dois Mundos, página 39 - Autoria de André
Luiz, espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e
editado pela Federação Espírita Brasileira. Embora usando de
outras palavras o autor descreve o mesmo transcurso.



Livro: A Doutrina Secreta, volume I, página 280
e volume II, página 57 - autoria de Helena
Petrovna Blavatsky e editado pela Editora
Pensamento. A autora descreve o mesmo roteiro
da escala evolutiva citada por André Luiz.

Livro Isis sem Véu, volume II, página 44 -
autoria de Helena Petrovna Blavatsky e editado
pela Editora Pensamento. Neste livro a autora
explicita toda a trajetória, relatando: "Este germe
desenvolver-se-á somente através de uma série de
inumeráveis evoluções, cuja doutrina está contida
no axioma cabalístico:



<Uma pedra transforma-se numa planta; a planta,
num animal; o animal, num homem; o homem
num espírito; e o espírito, em deus."

E para finalizar essas referências, temos o livro O
Livro dos Espíritos, questão 540 - autoria de
Allan Kardec, citando: "(...) E´ assim que (...) tudo
se encadeia na Natureza, desde o átomo primitivo
até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo
átomo."



Ao longo de sua jornada evolutiva a 

criatura humana sofre sucessivas 

“mortes” e vai perdendo seus 

corpos sem perder os “valores” 

inerentes a cada um deles. É como 

uma flor que na sua expressão de 

beleza pura, contém a essência do 

vegetal por inteiro.





Até a próxima semana!!


