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Os reinos da natureza: mineral, 
vegetal, animal e hominal



Matéria inerte (mineral) só tem força mecânica (atração).

Plantas, compostas de matéria, são dotadas de vitalidade.

Animais, compostos de matéria e dotados de vitalidade, possuem
espécie de inteligência instintiva, limitada consciência de sua
existência e de suas individualidades.

Homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina
todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida,
que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas
extra materiais, e o conhecimento de Deus.

Reinos mineral, 
vegetal, animal e 

hominal



Princípio vital
Princípio vital dá vida aos seres
orgânicos, distinguindo-os dos
inorgânicos. É extinto com a
morte do ser orgânico.

Os seres orgânicos ao se
formarem, assimilaram o princípio
vital, por ser necessário à
destinação deles.

Nascem, crescem, reproduzem-se
por si mesmos e morrem.

Os seres inorgânicos carecem de
vitalidade, de movimentos
próprios e se formam apenas pela
agregação da matéria.



Aparecimento dos seres 
vivos na Terra

Elementos orgânicos achavam-se em
estado de fluido no Espaço, no meio
dos Espíritos, ou em outros planetas, à
espera da criação da Terra, para
começarem existência em novo globo.

Seres de cada espécie reuniram-se e
multiplicaram-se.

Os princípios orgânicos se congregaram,
quando cessou a força que os afastavam, e
formaram os germens dos seres vivos.

O aparecimento dos seres vivos deveu-
se aos germens que permaneciam em
estado latente de inércia, aguardando o
momento propício para se
desenvolverem.



Espíritos afirmam que animais possuem princípio independente da
matéria, que sobrevivem ao corpo, também chamado de alma.

Porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do
homem distância equivalente entre a alma do homem e Deus.

Após a morte, a alma dos animais conserva a individualidade, mas
não a consciência do eu. A vida inteligente permanece latente.

Reino Animal



Germens da espécie humana encontravam-se entre os elementos
orgânicos existentes na Terra. O homem veio a seu tempo.

Homens, espalhados pela Terra, absorveram os elementos
necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as
leis da reprodução.

O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos.

Germes da espécie 
humana



Não há átomo no corpo humano diferente dos animais.

Ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o
carbono que se haviam combinado para formá-lo. Esses
elementos, por novas combinações, vão formar outros corpos
minerais, vegetais e animais.

É tão grande a analogia das funções orgânicas, em certos animais,
quando as experiências não podem ser feitas nele próprio.



A religião cristã, por influência do judaísmo, prega que a origem da
espécie humana está em Adão.

O Espiritismo ensina que o homem, cuja tradição se conservou sob
o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a
alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas
épocas a superfície do globo, e se constituiu tronco de uma das
raças que atualmente o povoam.



Diferentes categorias de mundos



Todos os mundos, que existem no
Universo, são habitados.

Deus povoou de seres vivos os
mundos, concorrendo todos eles
para o objetivo final da
Providência.

A esses mundos há uma
destinação definida.

Nada induz à suposição de que a
Terra goze do privilégio de ser
habitada com a exclusão de
tantos mundos semelhantes.



A casa do Pai é o Universo e as
diferentes moradas são os mundos
do infinito, correspondentes ao
adiantamento dos Espíritos.

Nos mundos intermediários, misturam-se o
bem e o mal, segundo o grau de adiantamento
da maioria dos que os habitam.

Nos mundos inferiores, a existência é toda
material, reinando soberanas as paixões,
sendo quase nula a vida moral. À medida
que esta se desenvolve, diminui a influência
da matéria.

As condições dos mundos são diferentes,
quanto ao grau de adiantamento ou de
inferioridade dos seus habitantes.

Jesus disse: “há muitas moradas
na casa de meu Pai”.

Nos mundos mais adiantados, a vida é toda
espiritual.



Pode-se dividir os mundos, de um modo geral:

➢ Mundos primitivos: destinados às primeiras encarnações.

➢ Mundos de expiação e provas: onde domina o mal.

➢ Mundos de regeneração: nos quais as almas ainda têm o que
expiar, repousando das fadigas da luta.

➢ Mundos ditosos: onde o bem sobrepuja o mal.

➢ Mundos celestes ou divinos: habitações de Espíritos depurados,
onde exclusivamente reina o bem.



• Habitantes rudimentares na
condição de selvagens ou de
nações bárbaras, sendo a força
bruta a única lei.

• Revestem a forma humana sem
nenhuma beleza.

• Os instintos não manifestam
qualquer sentimento de
delicadeza ou benevolência, nem
as noções do justo e injusto.

• Passam a vida na conquista de
alimentos.

• Nas trevas da inteligência, traz a
vaga intuição, mais ou menos
desenvolvida, de um Ente
supremo.

Mundos Primitivos



➢ Onde domina o mal, destinados aos Espíritos que necessitam
expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores.

➢ Servem de lugar de exílio para Espíritos rebeldes à lei de Deus.

➢ Os Espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a
perversidade dos homens e com a inclemência da Natureza,
duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as
qualidades do coração e as da inteligência.

Mundos de Expiação e Provas



• Servem de transição entre os
mundos de expiação e os felizes.

• Neles, a alma penitente
encontra calma, repouso e
depurar-se.

• O homem ainda se acha sujeito
às leis que regem a matéria.

• A Humanidade se liberta das
paixões desordenadas.

• Perfeita equidade nas relações
sociais.

• Reconhecem Deus, caminham
para Ele, cumprindo-lhe as leis.

• Suportam as provas sem as
angústias da expiação.

• Tem a aurora da verdadeira
felicidade.

Mundos de Regeneração 
ou Regeneradores



➢Chegaram a um grau superior.

➢Tem a forma humana, embelezada,
aperfeiçoada e purificada.

➢O corpo nada tem da materialidade
terrestre.

➢Não está sujeito às necessidades,
doenças ou deteriorações da matéria.

➢A leveza do corpo permite locomoção
rápida e fácil.

➢A longevidade é proporcional ao
adiantamento dos mundos.

➢Todos os sentimentos delicados e
elevados da natureza humana se
acham engrandecidos e purificados.

➢Um laço de amor e fraternidade
prende uns aos outros.

Mundos Ditosos 
ou Felizes



Mundos Celestes 
ou Divinos

São habitados pelos Espíritos
puros, aqueles que atingiram
a perfeição.

Esses Espíritos não ficam
presos à sua habitação,
podendo estar em toda parte.



Ao mesmo tempo, todos
os seres vivos progridem
moralmente e progridem
materialmente os mundos
em que eles habitam.

O progresso é lei 
da Natureza. 

A essa lei todos os seres da
Criação, animados e inanimados,
foram submetidos pela bondade
de Deus.



Encarnação nos diferentes mundos



Tendo o Espírito que
passar por muitas
encarnações, segue-se
que todos nós temos
tido muitas existências
e que teremos ainda
outras, mais ou menos
aperfeiçoadas, quer na
Terra, quer em outros
mundos.



Para chegar à perfeição, Espíritos não precisam passar pela variedade de
mundos, pois muitos deles pertencem à mesma escala evolutiva, e os
Espíritos nada aprenderiam nos outros que não se lhe assemelhassem.

Podem, no entanto, encarnar num mundo em que já viveram para
desempenhar missões, que concorram para o seu adiantamento.

A pluralidade das existências de um Espírito num mesmo orbe se explica
pela necessidade dele ocupar, de cada vez, posição diferente das
anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas
ocasiões de adquirir experiência.



Ao passar de um planeta para
outro, conserva o Espírito a sua
inteligência, uma vez que a
inteligência não se perde.

Pode acontecer que ele não
disponha dos mesmos meios
para manifestá-la, dependendo
isto da sua superioridade e das
condições do corpo que tomar.

Os Espíritos podem estacionar,
mas não regredir.



Os Espíritos que encarnam em um
mundo não se acham a ele presos
indefinidamente, nem nele
atravessam todas as fases do
progresso que lhes cumpre
realizar, para atingir a perfeição.

Quando, em um mundo, eles
alcançam o grau de adiantamento
que esse mundo comporta,
passam para outro mais
adiantado, e assim, por diante,
até que cheguem ao estado de
puros Espíritos.



São outras tantas estações, em cada uma das quais se deparam
elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já
conquistaram.

É uma recompensa ascender a um mundo de ordem mais elevada, como
é um castigo o prolongar a sua permanência em um mundo desgraçado,
ou ser relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se
veem impedidos de voltar quando se obstinar no mal.



A passagem dos Espíritos para
um outro planeta mais ou menos
adiantado, em relação ao mundo
em que estavam encarnados,
pode ser individual ou coletiva.

Há emigrações e imigrações coletivas de um
mundo para outro, donde resulta a
introdução, na população de um deles, de
elementos inteiramente novos.

A transfusão que se efetua entre a
população encarnada e desencarnada
de um planeta, igualmente ocorre
entre outros mundos, quer
individualmente, nas condições
normais, quer por massas, em
circunstâncias especiais.



Novas raças de Espíritos, vindo misturar-se
às existentes, constituem novas raças de
homens.

Os Espíritos não perdem o que adquiriram,
trazendo a inteligência e a intuição dos
conhecimentos que possuem, imprimindo o
caráter que lhes é peculiar à raça corpórea
que venham animar, necessitando que os
novos corpos sejam criados para serem
usados.

Uma vez que a espécie corporal existe, eles
encontram sempre corpos prontos para os
receber. Não são mais, portanto, do que
novos habitantes.

Em chegando à Terra, integram-lhe a
população espiritual; depois, encarnam,
como os outros.



“Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda
muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a
culminância de um dos seus extraordinários ciclos
evolutivos.

As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam
delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às
transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de
civilização.

Alguns milhões de Espíritos rebeldes lá existiam, no
caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das
penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e
virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria
daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua,
para a edificação dos seus elevados trabalhos.

As grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmos,
deliberam, então, localizar aquelas entidades, que se
tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua,
onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos
penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração
e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus
irmãos inferiores”.



À medida que o Espírito se purifica, o corpo mais se aproxima da
natureza espírita, tornando-se menos densa a matéria, menos
grosseiras as necessidades físicas, não mais precisando que os seres
vivos se destruam mutuamente para se nutrirem.

O Espírito acha-se mais livre, com percepções que desconhecemos.

Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos.

A duração da vida, nos diferentes mundos, guarda proporção com o
grau de superioridade física e moral de cada um.

Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes.

Quanto mais puro o Espírito, menos paixões a miná-lo.



Nas esferas superiores à Terra, o império da matéria é menor, os
males atenuam-se, o ser desloca-se de um lugar para outro com
muita facilidade e as necessidades corpóreas são quase nulas.

Mais longa que a nossa, a existência se passa no estudo, na
participação das obras de uma civilização aperfeiçoada, tendo por
base a mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, a
amizade e a fraternidade.

Como tudo no Universo, estão sujeitos à lei do progresso.



Os corpos, nas encarnações em diferentes mundos, são mais ou
menos materiais, conforme o grau de pureza.

O corpo material e a substância do perispírito não são os mesmos em
todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o Espírito se
reveste da matéria própria desse outro mundo.

Há mundos em que o Espírito deixa de revestir corpos materiais,
tendo somente por envoltório o períspirito, que de tão etéreo parece
como se não existisse. Esse é o estado dos Espíritos puros.

Todos começaram por um estado inferior e a Terra sofrerá idêntica
transformação. Tornar-se-á um paraíso.



Terra: mundo de expiações 
e provas



A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana.

O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda
inferiores à Terra.

A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que
povoam os inúmeros orbes do Universo. Na Terra, está apenas
uma pequena fração da Humanidade.

A situação material e moral da Humanidade leva em conta a
destinação da Terra e a natureza dos que a habitam.

A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas.

Sistema Solar



A superioridade da inteligência indica que a Terra não é um mundo
primitivo destinado à encarnação dos Espíritos que acabaram de
sair das mãos do Criador.

As qualidades inatas dos atuais Espíritos provam que já viveram e
realizaram certo progresso.

Mas, os numerosos vícios que eles mostram constituem o índice
de grande imperfeição moral. Daí, expiarem as suas faltas até que
hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso.



As anomalias que apresentam neste planeta são explicadas pela
pluralidade de existências e pela destinação da Terra, como mundo
expiatório.

Aquele que se elevar, pelo pensamento, de maneira a apreender
pelas existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe
compete e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe.



Nem todo sofrimento suportado na Terra constitui expiação de
determinada falta cometida em pregressas reencarnações. Muitas
vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a
sua depuração e ativar o seu progresso.

A expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é expiação.

Provas e expiações são sinais de relativa inferioridade, porquanto
o que é perfeito não precisa ser provado.

Pode um Espírito chegar a certo grau de elevação e, desejoso de
adiantar-se mais, solicitar uma missão ou tarefa a executar, sendo
mais recompensado se sair vitorioso e rude haja sido a luta.



Para a Terra regenerada, preciso que somente a povoem Espíritos
bons, encarnados e desencarnados. Chegado o tempo, ocorrerá
grande emigração.

Dos que praticam o mal, não dignos do planeta transformado,
serão retirados por constituir obstáculo ao progresso.

Irão expiar em mundos inferiores ou de raças ainda atrasadas, aos
quais levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão
fazê-los avançar.

Serão substituídos por Espíritos melhores, que farão reinar em seu
seio a justiça, a paz e a fraternidade.



A Terra não terá de transformar-se por meio de cataclismo que
aniquile de súbito uma geração.

A atual desaparecerá gradualmente e a nova sucederá, sem que
haja mudança alguma na ordem natural das coisas.

Tudo se processará exteriormente. Uma parte dos Espíritos que
encarnavam na Terra não mais tornarão a encarnar aí.

Cada criança que nascer, em vez de Espírito atrasado e inclinado
ao mal, virá um Espírito mais adiantado e propenso ao bem.



O bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm
habitar, os bons predominarem, porque farão que aí reinem o
amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.

Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o
homem atrairá para a Terra os bons Espíritos e dela afastará os
maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam
banidos o orgulho e o egoísmo.



Avizinha-se o momento da transformação moral da Humanidade e
da consequente ascensão da Terra na hierarquia dos mundos.

Essa transformação se verificará por meio da encarnação de
Espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova.

Os Espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos
os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois
que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja
felicidade perturbariam.
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