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EVOLUCÃO DO SER

Em matéria de Ciência Espírita, não podemos olvidar a controvertida questão que trata do

surgirnento da vida, ern todas as dimensões ,:'1 que ela Se apresenta.

Procurando fixar idéias seguras acerca dos primórdios da vida, será preciso remontarmos, de
algum modo, o aparecimento da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas,

pelas quais os Ministros Angélicos da sabedoria Divina, com a supervisão do Cristo de Deus,

lançavam os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta, formando a Terra pela

"condensação da matéria", conforme 'foi dito na questão 39 de "O Livro dos Espíritos", referindo-

se à formação dos mundos

Tendo Deus fornecido a "matéria elementar", os Gênios Construtores a manipularam sabiamente,

condensando a "matéria elementar" para impulsionar o surgirnento dessa massa geológica, com

todos os elementos constitutivos, o calor, o frio. as árvores e os animais.

Ccnstituido o globo terrestre, séculos de atividade silenciosa são utilizados pelos operanos

espirituais, que magnetizaram os valores fluicicos capazes de sustent~r o "principio inteligente",

simples e ignorante, que surgidos de Deus na forma de rnônada celeste, perpassa os milênios

permutando expcriêncras até se constituir em vida organizada.

Num comentário t~;LO pelos Espíritos Superiores, sobre a "evolução do Ser", em '"O Livro dos
Espíritos", na questão 540, eles afirmam o ciclo evolutivo quando dizem que: " É assim que

tudo serve, tudo se coordena na Natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que, ele mesmo,

começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual, vosso espírito limitado não pode ainda

entender o conjunto"

Procurando definir o ciclo evolutivo, Léon Dênis, diz que "o Ser nasce do mineral, dorme no

vegetal, sonha no animal e pensa no Homem".

André Luiz, no livro imitulado "Evolução c!ll Dois Mundos", descreve a trajetória do princípio

inteligente (Espírito), declarando que a mônada celeste é o espírito saído do Criador e é lançado

no mundo através de uma rede filarnentosa de protoplasma assumindo a forma de leptótrix,

habitando a substância mineral sílex e após impulsos dados pelos Espíritos Angélicos, o principio

inteligente retoma à dimensão espiritual, vindo ao mundo já em forma de vírus, depois algas,
bactérias, vegetais, animais, até alcançar a forma hominal, podendo inexoravelmente tomar-se
arcanjo.

Todavia, as bactérias e plantas funcionam como filtros de evolução primária dos principies

inteligentes, que ainda guardam o magnésio como atestado da espécie, que poderão, no decurso
das eras, manter a edificação das formas do porvir.
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COMBINAÇÃO DE FLUIDOS

No capítulo XI de "A Gênese", vamos encontrar interessantes informações? respeito das diversa"
formas de energia, que se configuram entre aquelas que são a causa geradora e estimuladora dos
movimentos que indicam a existência da vida, que vão desde a minúscula eclosão de um único
átomo, até ao movimento incomensurável de todos os corpos que povoam o espaço celeste

Tendo o átomo como o centro originariamente polarizador de toda fonte energética, entendemos
que este se desenvolve primeiramente numa força. chamada Princípio Espiritual, emanada
diretamente de Deus. sendo considerada pelo Espírito André Luiz, como o "Plasma Divino n
Hausto do Criador"

o Elemento Cósmico Universal, é uma outra forma energética citada em "A Gênese", apontada

como uma força resultante do movimento dos astros. Sóis, estrelas, planetas, cometas, etc., cuja
combinação com o Princípio Espiritual resulta em um terceiro elemento, o Fluido Universal, que
por sua vez, varia de densidade de acordo com cada astro que possui características próprias. E
também o Fluído Universal a substância formadora do perispírito.

o Fluido Vital é um quarto elemento essencial para a existência terrena, uma vez que nele
congrega-se o tônus que energiza, eletrifica e impulsiona em nosso mundo, toda a organização
física, química e biológica nele existente, atendendo às necessidades cármicas e evolutívas .

••

Todas as energias são utilizadas pelo prncipio inteligente. que através de várias experiências nos
reinos mineral, vegetal, animal e hominal, assimila sensações, amplia a inteligência, desenvolve
sentimentos que vão do ódio ao amor, adquire percepções como o tato, olfato, paladar, visão.
audição, impulsos sexuais, até poder captar com maior clareza o mundo espiritual, marcando a
presença de uma forma variada de percepção, conhecida com o nome, hoje popular, de
mediunidade.
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