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A Gênese



Períodos Geológicos

1. - A Terra conserva em si os traços evidentes da sua 
formação.Acompanham-se-lhe as fases com precisão 
matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o 
arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência 
chamada Geologia, ciência nascida deste século (XIX) e 
que projetou luz sobre a tão controvertida questão da 
origem do globo terreno e da dos seres vivos que o 
habitam…



Períodos Geológicos

1. -… A Geologia é, pois, uma ciência toda de 
observação; só tira deduções doque vê; sobre os pontos 
duvidosos … não emite opiniões discutíveis, por esperar 
de observações mais completas a solução procurada. 
Sem as descobertas da Geologia, como sem as da 
Astronomia, a Gênese do mundo ainda estaria nas trevas 
da lenda…



Períodos Geológicos

1. -… Graças a elas, o homem conhece hoje a história da 
sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar 
a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o 
berço.



Períodos Geológicos

13. - O estudo das camadas geológicas atesta, como já se 
disse, formações sucessivas, que mudaram o aspecto do 
globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que 
constituem os chamados períodos geológicos, cujo 
conhecimento é essencial para a determinação da 
Gênese…



Períodos Geológicos

13. - … São em número de seis os principais, designados 
pelos nomes de períodos primário, de transição, 
secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual.

14. - Cumpre se note que o número desses períodos não 
é absoluto, poisdepende dos sistemas de classificação.



Cap. V - Antigos e Modernos Sistemas do Mundo

Relembrando:



I - O porvir e o nada 
II - Temor da morte 
III - O céu 
IV - O inferno 
V - O purgatório 
VI - Doutrina das penas eternas 
VII - As penas futuras segundo o Espiritismo 
VIII - Os anjos 
IX - Os demônios
X - Intervenção dos demônios nas modernas manifestações 
XI - Da proibição de evocar os mortos 

Livro - O Céu e o Inferno

Visa demolir conceitos 
arcaicos.



CAPÍTULO VI - Uranografia geral
CAPÍTULO VII - Esboço geológico da Terra
CAPÍTULO VIII - Teorias sobre a formação da Terra
CAPÍTULO IX - Revoluções do globo

Livro - A Gênese

Visa demolir conceitos 
relativos à Criação que consta 

da Bíblia.



Para estudo espírita

• A matéria é secundária;
• Toda a formação material visa abrigar espíritos;
• Um longo processo de formação e adequação de 

mundos para que os espíritos nas diversas condições 
possam encontrar campo propício para sua evolução, 
demonstrando que, como disse Jesus, há muitas 
moradas na casa do Pai.



Etapas para a abrigar vida material

1) formação; 
2) esterilidade; 
3) estruturação de matéria condizente com a vida física; 
4) surgimento da vida física em níveis mais simples;
5) surgimento da vida em níveis mais complexos;
6) Surgimento do homem.



Etapas para a abrigar vida material
formação primário
esterilidade de transição
e s t r u t u r a ç ã o d e m a t é r i a 
condizente com a vida física; secundário 

surgimento da vida física em 
níveis mais simples; terciário 

surgimento da vida em níveis 
mais complexos. diluviano

Surgimento dos humanos. atual



1. formação

A formação é decorrente de fatores materiais, 
obedecendo às leis da Física e da Química, estáveis e 
constantes para o universo conhecido.



2. esterilidade

A esterilidade é o ponto inicial, pois as condições de 
habitabilidade, aquelas condizentes com a vida física, 
serão decorrentes do tipo de vida em si mesma que, 
por sua vez, está relacionado com o tipo de espírito 
que se manifestará na matéria.



3. estruturação de matéria condizente com a vida física

A presença de espíritos dão ensejo para a terceira 
etapa;

A vida física está relacionada com o tipo de espírito;

A presença de espíritos molda a matéria segundo 
seu psiquismo, mesmo que inconscientemente, 
através de um processo natural.



4. surgimento da vida física em níveis mais simples

A quarta etapa é decorrente de um processo de 
elaboração das formas e que deve ser condizente com 
os espíritos que utilizarão estas mesmas formas. 

Este processo deverá ter como base a etapa anterior 
de adequação da matéria ao psiquismo dos espíritos 
para que, a estrutura física de manifestação possa 
estar adequada. 



4. surgimento da vida física em níveis mais simples

Protoplasma (A Caminho da Luz - Emmanuel): 

“…uma camada de matéria gelatinosa envolveu o 
orbe terreno… Essa matéria, amorfa e viscosa, era o 
celeiro das sementes da vida. O protoplasma foi o 
embrião de todas as organizações do globo 
terrestre… iniciando-se as primeiras manifestações 
dos seres vivos”. 



5. surgimento da vida em níveis mais complexos

A partir destes primeiros seres vivos, deu-se início a 
quinta etapa.

Emmanuel diz que “milhares de anos foram precisos 
aos operários de Jesus, nos serviços de elaboração das 
formas”.



6. surgimento dos humanos

Condição material para expressão 
da mente humana.



FIM


