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Da Natureza Divina – A Gênese 
8 - Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria 
compreender-se a obra da criação. Esse o ponto de partida de todas 
as crenças religiosas e é por não se terem reportado a isso, como 
ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em 
seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência 
imaginaram muitos deuses; as que não lhe atribuíram soberana 
bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo.



LE questão 81

� Os Espíritos se formam espontaneamente, ou 
procedem uns dos outros?
� “Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela Sua 

vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é 
mistério.”

O espírito não surge do nada, não surge 
espontaneamente, sua existência está atrelada à 
vontade de alguém ou alguma coisa, isto é, de 

Deus.



LE questão 23
� Que é o Espírito?

� “O princípio inteligente do Universo.”

� a) - Qual a natureza íntima do Espírito?
� “Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. 

Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, 
entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo: coisa nenhuma 
é o nada e o nada não existe.”

Os espíritos são formados por alguma “coisa”, 
possuem uma constituição sem, todavia, 
esclarecer sobre a natureza desta “coisa”. 



LE questão 27
� Há então dois elementos gerais do Universo: a 

matéria e o Espírito?

� Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as 
coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de 
tudo o que existe, a trindade universal.

� Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido 
universal, que desempenha o papel de intermediário entre 
o Espírito e a matéria propriamente dita, por demais 
grosseira para que o Espírito possa exercer ação sobre ela.



LE questão 27 cont.

� Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo
com o elemento material, ele se distingue deste por 
propriedades especiais. Se o fluido universal fosse 
positivamente matéria, razão não haveria para que 
também o Espírito não o fosse. 

� Está colocado entre o Espírito e a matéria; é fluido, como 
a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis 
combinações com esta e sob a ação do Espírito, de 
produzir a infinita variedade das coisas de que apenas 
conheceis uma parte mínima.



Há duas formas de analisar

1- Se considerarmos o fluido cósmico como 
matéria, então, o espírito também seria 
matéria;

2- Se considerarmos o fluido cósmico como não 
sendo matéria, então, o espírito seria 
imaterial.



LE questão 82
� Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais?

� “... Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria mais 
exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o 
Espírito há de ser alguma coisa. É a matéria
quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão 
etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos 
sentidos.”



LE questão 27 e 82

� Consideração errônea  sobre a natureza tanto 
do fluido cósmico quanto do espírito gera uma 
discordância e, com isso, promove uma 
dificuldade de entendimento de questões do 
LE, especialmente as 27 e 82.



Abordagem correta

Fluido Cósmico

Espírito Matéria

Deus



Espíritos e Deus
� O Espírito criado é capaz de co-criações temporárias, 

utilizando o fluido em seus diversos graus de 
densidade, criações estas cujas dimensões e duração 
dependerá exclusivamente do seu nível evolutivo;

� Deus é capaz de criar obras que transcendem ao 
tempo.



Das características materiais do fluído cósmico
é criado o principio material e das propriedades 

especiais é criado o princípio inteligente. 

Há uma continuidade entre
o espírito e a matéria que constituirá seu 

perispírito e corpo físico.



� A Gênese, pg 277 
� “O perispírito ... é uma condensação desse fluido 

em torno de um foco de inteligência ou alma. Já 
vimos que também o corpo carnal tem seu 
princípio de origem nesse mesmo fluido 
condensado e transformado em matéria tangível 
... O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, 
pois, origem no mesmo elemento primitivo; 
ambos são matéria, ainda que em dois estados 
diferentes.

Relação perispírito - corpo físico



Relação perispírito - corpo físico
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Analogamente às modificações do fluido cósmico desde a sua 
forma mais pura até a mais grosseira, tem-se:

Variação de densidade

espírito

menos 
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corpo 
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matéria



corpo físico 
relativo ao meio 

onde se encontrarapós a desencarnação

espírito
corpo 
físicoperispírito

Definir se um espírito está encarnado ou não dependerá do 
referencial adotado, pois a última camada de seu envoltório será de 
densidade compatível a sua morada.

Desencarnação e densidade



Desencarnação e densidade

� É possível vislumbrar a continuidade existente 
entre os processos de encarnação e 
desencarnação. 

� Não são condições definidas e dissociadas entre si;

� São situações seqüenciais e continuadas. A vida 
não termina com a desencarnação nem, tampouco, 
uma transformação brusca do ser pensante, nem da 
matéria que o envolve.



� Evolução em Dois Mundos, pg 96
� “Elementos atômicos mais complicados e sutis, 

aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma 
diversa daquela em que se caracterizam na gleba 
planetária, engrandecem-lhe a série
estequiogenética.” 

Planos e densidade



Planos e densidade
� Tabela Periódica dos Elementos Químicos

� Netúnio, Plutônio, Amerício, Cúrio, Berquélio, 
Califórnio, Einstéinio, Férmio, Mendelévio, 
Nobélio e  Laurêncio. Todos esses elementos são 
criações humanas e mais complexos que o 
Urânio, portanto, matéria há em que o estado de 
aglutinação do fluido cósmico é superior ao 
conhecido pela humanidade terrena. 



Planos e densidade
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� LE 607 b) Esse período de humanização 
principia na Terra?
� “A Terra não é o ponto de partida da primeira 

encarnação humana. O período da humanização 
começa, geralmente, em mundos ainda inferiores 
à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra 
absoluta, pois pode suceder que um Espírito, 
desde o seu início humano, esteja apto a viver na 
Terra. Não é freqüente o caso; constitui antes uma 
exceção.” 

Densidade e outras encarnações



Densidade e outras encarnações
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Corpos e densidades
� Evolução em Dois Mundos, pg 42

� “Todos os órgãos do corpo espiritual e, 
conseqüentemente, do corpo físico foram 
construídos com lentidão, atendendo-se à
necessidade do campo mental em seu 
condicionamento e exteriorização no meio 
terrestre”.



Corpos e densidades

?

espírito perispírito corpo físico



O Ser Consciente – pg 42
� Joanna de Ângelis coloca com extrema clareza que 

as patologias estão diretamente relacionadas com o 
estado mental do Espírito ao dizer: 
� “Sendo, a criatura humana, constituída pela energia que 

o espírito envia a todos os departamentos materiais e 
equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe 
abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação 
de distúrbios, que levam aos vários desconcertos 
patológicos, conhecidos como enfermidades.”



Causas de desarmonia – O Ser Consciente

� O amor desenfreado e possessivo, quando os 
participantes se entregam aos desejos
� Grande demolidor das estruturas celulares

� A angústia
� Semelhante a densa carga tóxica que se aspira lentamente



Causas de desarmonia – O Ser Consciente

� O rancor
� Produtor de ácidos destruidores que consomem a energia 

vital e abrem espaços intercelulares para a distoniae a 
instalação de doenças; 

� O ódio 
� Tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física e 

seu poder tóxico é explicado como agentes poluidores e 
responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte, 
são eles os geradores de perturbações dos aparelhos 
respiratório, digestivo, circulatório. 



Considerações
� Como não existe o determinismo absoluto, o processo é

dinâmico podendo-se, em uma única encarnação apenas, 
minorar ou agravar a situação em que se encontre.

� Na cura de uma enfermidade qualquer, mesmo que ainda 
exista a patologia clínica na camada mais externa, isto é, no 
próprio corpo carnal, as camadas mais internas poderão 
apresentar o órgão sadio.

� A cura real se processa de dentro para fora. Primeiramente, o 
padrão mental deverá se adequar para que, gradativamente, 
possa acomodar a matéria que envolve o foco de inteligência.



Considerações
� Após a desencarnação, um indivíduo enfermo poderá, após o 

período de tempo necessário para a adaptação à sua nova 
situação, se encontrar sadio novamente. 

� Em contrapartida, enquanto o indivíduo não promover a 
adequação do padrão mental, a enfermidade permanecerá. 

� A desencarnação de um indivíduo nesta condição não 
propiciará o seu pronto restabelecimento, permanecendo, 
assim, a enfermidade nos órgãos perispirituais que passarão a 
ser o veículo de expressão.



Considerações
� O processo para que a cura possa ser efetivada demandará

tempo e dedicação, podendo, inclusive, se estender por 
encarnações futuras.  

� Considerar que após a morte do corpo físico, o espírito 
poderá reparar imediatamente o corpo perispiritual é um 
equívoco, sua plasticidade está atrelada ao agente que a 
molda: o pensamento, que é a expressão do padrão mental.



Considerações
� É preciso considerar também as lesões existentes nas 

camadas mais internas do perispírito e que ainda não 
afloraram à superfície, o que ocorrerá em tempo futuro. 

� Condições de saúde ou de doença dependem do padrão de 
pensamento. Uma conduta mental adequada que, 
forçosamente, conduzirá ao comportamento também 
adequado, propiciará condições de uma existência saudável, 
mental e fisicamente, seja encarnado ou na erraticidade. Este 
é o único caminho para o término de enfermidades e 
sofrimentos em geral. 



Fim


