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A Criação



Deus
� Infinito em todas as qualidades.

� Portanto, é perfeito.

� Como são suas criações?� Como são suas criações?

� Um ser perfeito somente pode criar “coisas” 
também perfeitas.

1. - Sendo Deus o princípio de todas as coisas...tudo o 
que dele procede há de participar dos seus atributos.

(A Gênese, cap. III)



O que Deus Cria?
� Espíritos

� Que se expressam no mundo espaço-temporal 
segundo certas regras;

Não se pode confundir o ser com a forma � Não se pode confundir o ser com a forma 
como se expressa.



Espírito

� Criação de Deus.

� Deus é perfeito, portanto suas criações são 
perfeitas.

� Logo, o espírito também é perfeito.

Não se pode confundir o ser com a forma 
como se expressa!



Realidade e pseudo-realidade

� O que consideramos como “realidade” é fruto de
processos mentais, portanto não tem uma existência
intrínseca;

� A verdadeira “realidade” seria a finalidade da Criação
por ter uma existência intrínseca.
� A finalidade da Criação pode ser considerada como

tendo uma existência intrínseca pelo motivo de
Deus ser imutável e eterno.

� O mais correto seria pseudo-intrínseca.



O espírito e a perfeição

� O espírito, como estrutura, faz parte da
finalidade da Criação, portanto, tem uma
existência intrínseca.existência intrínseca.

� O espírito, como estrutura, é perfeito.

� O espírito, como conteúdo, não é perfeito, mas
evolui.



Evolução do espírito

A evolução do espírito é de cunho 
moral e não estrutural.moral e não estrutural.



O Livro dos Espíritos
� 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e

outros maus?

� “Deus criou todos os Espíritos simples e
ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deuignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu
determinada missão, com o fim de esclarecê-los e
de os fazer chegar progressivamente à perfeição,
pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los
de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura
e eterna felicidade...”



Escala Espírita (LE parte 2 cap. 1)

Primeira ordem Segunda ordem Terceira ordem

Espíritos

1 classe

Primeira ordem
Espíritos puros

4 classes

Segunda ordem
Bons espíritos

5 classes

Terceira ordem
Espíritos imperfeitos



Escala espírita
� Terceira ordem

� Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo
e todas as paixões que lhes são conseqüentes.

Segunda ordem� Segunda ordem

� Desejo do bem e reúnem o saber às qualidades
morais.

� Primeira ordem

� Superioridade intelectual e moral absoluta, com
relação aos Espíritos das outras ordens.



Caracteres da perfeição
� Em que consiste essa perfeição?

� Jesus o diz: "Em amarmos os nossos inimigos,
em fazermos o bem aos que nos odeiam, em
orarmos pelos que nos perseguem."orarmos pelos que nos perseguem."

� Mostra ele desse modo que a essência da
perfeição é a caridade na sua mais ampla
acepção, porque implica a prática de todas as
outras virtudes.

ESE, Cap. XVII – Sede Perfeitos



Estudo aprofundado
� http://grupo.gede.vilabol.com.br

� Estudos

� Estrutura mental
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O Livro dos Espíritos
� 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o

que indica acharem-se encarnados neles Espíritos
superiores, são ao mesmo tempo profundamente
viciosos?viciosos?

� “É que não são ainda bastante puros os Espíritos
encarnados nesses homens... O Espírito progride em
insensível marcha ascendente, mas o progresso não
se efetua simultaneamente em todos os sentidos.
Durante um período da sua existência, ele se adianta
em ciência; durante outro, em moralidade.”



Avanço moral e intelectual
� Duas possibilidades possíveis:

1. Absoluta independência entre si;

2. Mutuamente dependentes.

� Existiria limite para o avanço de um enquanto
o outro permanecer estático?



O Livro dos Espíritos
� 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso

intelectual?

� “Decorre deste, mas nem sempre o segue
imediatamente.”imediatamente.”

� a) - Como pode o progresso intelectual engendrar o
progresso moral?

� “Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem,
desde então, pode escolher. O desenvolvimento do
livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta
a responsabilidade dos atos.”



O Livro dos Espíritos
� b) - Como é, nesse caso, que, muitas vezes, sucede

serem os povos mais instruídos os mais pervertidos
também?
� “O progresso completo constitui o objetivo. Os� “O progresso completo constitui o objetivo. Os

povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo
o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido
o senso moral, pode mesmo acontecer que se
sirvam da inteligência para a prática do mal. O
moral e a inteligência são duas forças que só com o
tempo chegam a equilibrar-se.”



Independentes

Intelectual

Moral



Relação moral-intelectual
� Um espírito mais evoluído moralmente pode ser menos

evoluído intelectualmente.

� Um espírito que avança muito no intelectual sem
avançar o moral pode sofrer processos mais dolorosos.avançar o moral pode sofrer processos mais dolorosos.

� Perdeu diversas oportunidades de evolução moral;

� Ao se aperceber e resolver trabalhar o campo da
moralidade, reúne condições de evoluir mais
rapidamente do que um outro que não tenha ainda
desenvolvido o pilar intelectual.



Dependentes
Intelectual

Moral

Potencial



O Livro dos Espíritos
� 785. Qual o maior obstáculo ao progresso?

� “O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso
moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À
primeira vista, parece mesmo que o progressoprimeira vista, parece mesmo que o progresso
intelectual reduplica a atividade daqueles vícios,
desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que,
a seu turno, incitam o homem a empreender
pesquisas que lhe esclarecem o Espírito. Assim é que
tudo se prende, no mundo moral, como no mundo
físico, e que do próprio mal pode nascer o bem...”



ESE, Cap. V
� Bem Aventurados os Aflitos

� Causas atuais das aflições

� Os males dessa natureza fornecem,
indubitavelmente, um notável contingente aoindubitavelmente, um notável contingente ao
cômputo das vicissitudes da vida. O homem as
evitará quando trabalhar por se melhorar
moralmente, tanto quanto intelectualmente.



FimFim


