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Reencarnação 

 469A.C. 

 Atenas - Grécia 

 Desencarnação 

  399A.C. 

 Atenas - Grécia 

Sócrates é uma das mais importantes figuras na 
Filosofia e é considerado como um dos fundadores 
da atual Filosofia Ocidental. 



 ... As (ideias) que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que 

lhes preparam parcialmente os caminhos... Tal o que se deu com a ideia 

cristã, ..., tendo por principais precursores Sócrates e Platão.  

 Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito 

deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos,... por haver atacado 

as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e 

do simulacro das formas; por haver, numa palavra, combatido os 

preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus 

acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe 

ministrava, também ele foi acusado, pelos fariseus do seu tempo, ..., por 

proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida 

futura. 

 Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram 

seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de 

seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de 

maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do 

Cristianismo... estas citações provarão que, se Sócrates e Platão 

pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os 

princípios fundamentais do Espiritismo. 
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Sabemos tão pouco o que é a 
psique quanto o que é a vida. 
Enigma mais que suficiente para 
não sabermos até que ponto o 
“eu” é “mundo” e até que ponto o 
“mundo” é “eu”! 

C. G. Jung 
Civilização em Transição §23 



1) Evolução em Dois Mundos 

 Criação e co-criação 

2) A Caminho da Luz 

 Início da vida no planeta 

3) No Mundo Maior 

 Sequência da vida 

4) Evolução em Dois Mundos 

 Células e espírito 

5) Missionários da Luz 

 Genética e espírito 

6) C. G. Jung 

 A psique 

 





Essas Inteligências Gloriosas tomam o 
plasma divino e convertem-no em 
habitações cósmicas, ..., obedecendo a 
leis predeterminadas...  

Leis físicas e químicas a reger os 

fenômenos materiais. 



Toda essa riqueza de plasmagem, nas linhas da 
Criação, ergue-se à base de corpúsculos sob 
irradiações da mente... 

Sob orientação das Inteligências Superiores, 
congregam-se átomos em colméias imensas, ..., 
para que se transformem na massa nuclear 
adensada, de que se esculpem os planetas... 



Em análogo alicerce, as Inteligências humanas 
... utilizam o mesmo fluido cósmico, ..., para a 
Co-criação em plano menor, ..., formando assim 
o veículo fisiopsicosomático em que se exprimem 
ou cunhando as civilizações que abrangem no 
mundo a Humanidade Encarnada e a 
Humanidade Desencarnada. 
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Distando do Sol cerca de 149.600.000 
quilômetros e deslocando-se no espaço com a 
velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, 
em torno do grande astro do dia, imaginemos 
a sua composição nos primeiros tempos de 
existência, como planeta. 

Ver A Gênese, Cap. VII – Esboço 

Geológico da Terra 



Os fluidos da vida foram manipulados de 

modo a se adaptarem às condições físicas 

do planeta, encenando-se as construções 

celulares segundo as possibilidades do 

ambiente terrestre, tudo obedecendo a 

um plano preestabelecido pela 

misericordiosa sabedoria do Cristo... 



Milhares de anos foram precisos aos 

operários de Jesus, nos serviços da 

elaboração paciente das formas. 

 



A Natureza torna-se uma grande oficina 

de ensaios monstruosos. Após os répteis, 

surgem os animais horrendos das eras 

primitivas. 

 

 

 



Os trabalhadores do Cristo, como os 

alquimistas que estudam a combinação das 

substâncias, ..., analisavam, igualmente, a 

combinação prodigiosa dos complexos 

celulares, cuja formação eles próprios haviam 

delineado, executando, com as suas 

experiências, uma justa aferição de valores, 

prevendo todas as possibilidades e 

necessidades do porvir.  



A máquina celular foi aperfeiçoada, no 

limite do possível, em face das leis físicas 

do globo. 

Não significa “à perfeição”.  

O processo de aperfeiçoamento 

continua. 





... O princípio espiritual acolheu-

se no seio tépido das águas, 

através dos organismos celulares... 

 

Em milhares de anos, fez longa 

viagem na esponja, passando a 

dominar células autônomas, 

impondo-lhes o espírito de 

obediência e de coletividade, na 

organização primordial dos 

músculos. ... 

 

 

 



Em milhares de anos, o espírito fez 

longa viagem na esponja, passando 

a dominar células autônomas, 

impondo a estas células o espírito 

de obediência e de coletividade, 

na organização primordial dos 

músculos. ... 

 

 

 



... o princípio espiritual, desde o obscuro 

momento da criação, caminha sem detença 

para frente. Afastou-se do leito oceânico, 

atingiu a superfície das águas protetoras, 

moveu-se em direção à lama das margens, 

debateu-se no charco, chegou à terra firme, 

experimentou na floresta copioso material de 

formas representativas, ergueu-se do solo,  

contemplou os céus e, depois de longos 

milênios, durante os quais aprendeu a 

procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e 

sentir, conquistou a inteligência... 

 

 





... Claro está, portanto, que ele (perispírito) ... 

prossegue em manifestação incessante, além do 

sepulcro, formação sutil, ..., extremamente 

porosa e plástica, em cuja tessitura as células, 

noutra faixa vibratória ... se distribuem mais ou 

menos à feição das partículas coloides, ... , 

comportando-se no espaço segundo a sua 

condição específica, e apresentando estados 

morfológicos conforme o campo mental a que se 

ajusta. 



 

É importante considerar, todavia, que nós, os 

desencarnados, na esfera que nos é própria, 

estudamos, presentemente, a estrutura 

mental das células... 

Podemos falar  em  

“psiquismo da célula” ou  

“processos mentais da célula”. 



Com o transcurso dos evos, surpreendemos as 

células como princípios inteligentes de feição 

rudimentar, a serviço do princípio inteligente 

em estágio mais nobre nos animais superiores 

e nas criaturas humanas, renovando-se 

continuamente, no corpo físico e no corpo 

espiritual, em modulações vibratórias 

diversas, conforme a situação da inteligência 

que as senhoreia, depois do berço ou depois 

do túmulo. 



     O perispírito, pelo menos nas camadas mais 

grosseiras, é formado por...  

 

a) Nada. 

b) Energia. 

c) Apenas matéria fluídica, como estátua de mármore. 

d) Perispírito das células que compõem o corpo. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 



sem células                        com células 





- ...O homem do futuro compreenderá que 

as suas células não representam apenas 

segmentos de carne, mas companheiras de 

evolução, credoras de seu reconhecimento e 

auxilio efetivo. Sem esse entendimento de 

harmonia no império orgânico, é inútil 

procurar a paz. 





“Todo esse organismo psíquico corresponde 

perfeitamente ao corpo... Especificamente 

humano e que todos temos e que em seu 

desenvolvimento e em sua estrutura conserva 

vivos aqueles elementos que o ligam aos 

invertebrados e, por último, até mesmo aos 

protozoários”  

 

“Teoricamente seria possível extrair, de novo, 

das camadas do inconsciente coletivo não só a 

psicologia do verme, mas até mesmo a da 

ameba.” 



“Todos estamos convencidos de que seria 

totalmente impossível entender o organismo 

vivo sem considerar sua relações com as 

condições ambientais. Há um sem número de 

fatos biológicos que só podemos explicar 

como reações ao meio ambiente.” 

 

“O mesmo podemos dizer com relação a 

alma. A sua organização peculiar deve estar 

intimamente ligada às condições 

ambientais.” 



Próximo estudo: O Tao da Vida – I Ching e DNA 
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