


O CARÁTER DA REVELAÇÃO ESPÍRITA: 

“O Espiritismo, (...) assimilará 

sempre todas AS DOUTRINAS 

PROGRESSIVAS, de qualquer 

ordem que sejam, desde que hajam 

assumido o estado de verdades 

práticas (...).” 

Allan Kardec – a Gênese, os 

Milagres e as Predições Segundo o 

Espiritismo, Capítulo I, Item 55, 

Publicado pela FEB – Federação 

Espírita Brasileira 



EXEMPLO DE RECONHECIMENTO  

DE DOUTRINA PROGRESSIVA: 

 “A GRANDE SÍNTESE é o Evangelho 

da Ciência, renovando todas as 

capacidades da religião e da 

filosofia, reunindo-as à revelação 

espiritual e restaurando o 

messianismo do Cristo, em todos 

os institutos da evolução 

terrestre.” 

Emmanuel, pela psicografia de 

Francisco Cândido Xavier. 



O MONISMO: 

“(...) um organismo completo e perfeito. (...) 

um conceito central, único e simples, (...) 

uma lei única que dirige tudo. A isto podeis 

chamar de monismo. (...) como do politeísmo 

passastes ao monoteísmo, isto é, à fé num só 

deus (mas sempre antropomórfico, pois 

realiza uma criação fora de si), agora passais 

ao monismo (...), do politeísmo, ao 

monoteísmo e ao monismo, dilata-se vossa 

concepção de divindade. (...) é 

verdadeiramente a grande viagem da alma 

que regressa ao seu princípio; da criatura 

que regressa a seu criador.” 





ASPECTOS ESTÁTICO, DINÂMICO 

E MECÂNICO DO UNIVERSO: 

“(...) o universo é a unidade que 

abarca tudo o que existe. Essa 

unidade pode ser considerada sob 

três aspectos: estático, dinâmico e 

mecânico. (...) Resumindo: O aspecto 

estático mostra-nos o universo em 

sua estrutura e forma; o aspecto 

dinâmico, em seu movimento e vir-a-

ser; o aspecto mecânico, em seu 

princípio e em sua lei.” 



A LEI: 

“Lei. Eis a ideia central do universo, 

o sopro divino que o anima, governa 

e movimenta, tal como vossa alma, 

pequena centelha dessa grande luz, 

governa vosso corpo. (...) A lei é 

Deus. Ele é a grande alma que está 

no centro do universo. Não centro 

espacial, mas centro de irradiação e 

de atração. Desse centro, ele irradia 

e atrai, pois ele é tudo: O princípio e 

suas manifestações.” 





O PROCESSO DE GESTAÇÃO  

E DESENVOLVIMENTO  

DA MATÉRIA NO REINO DOS CÉUS: 

“(...) Esses três modos de ser estão coligados por 

relações de derivação recíproca. Para tornar mais 

simples a exposição, reduziremos esses conceitos a 

símbolos. A ideia pura, o primeiro modo de ser do 

universo, a que chamaremos espírito, pensamento, lei, 

que representaremos com a letra α(alfa); condensa-se 

e se materializa, revestindo-se com a forma de vontade, 

concentrando-se em energia, exteriorizando-se no 

movimento, segundo modo de ser que representaremos 

com a letra  β (beta); num terceiro tempo, passamos 

(em virtude de mais profunda materialização ou 

condensação, ou exteriorização), ao modo de ser que 

denominamos matéria, ação, forma, isto é, o mundo de 

vossa realidade exterior, que representaremos com a 

letra γ (gama)“. 





O PROCESSO DE GESTAÇÃO  

E DESENVOLVIMENTO  

DA CONSCIÊNCIA NO REINO DE DEUS: 

AS FORMAS EVOLUTIVAS FÍSICAS, DINÂMICAS E 

PSÍQUICAS. “(...) a série de formas (...) continua 

(...) nas formas dinâmicas, até às mais altas 

formas de consciência. (...) Das formas dinâmicas, 

passa-se às psíquicas, começando pelas mais 

baixas, em que o psiquismo é mínimo, os cristais. 

(...) o psiquismo físico, que é o menor psiquismo da 

substância. Os cristais são sociedades 

moleculares, verdadeiros povos organizados e 

regidos por um princípio de orientação 

matematicamente exato; nesse princípio reside o 

citado psiquismo. (...) subimos mais uma oitava, ao 

reino vegetal, e depois ao reino animal (...) Da 

zoologia chegamos ao mundo humano.  



O PROCESSO DE GESTAÇÃO  

E DESENVOLVIMENTO  

DA CONSCIÊNCIA NO REINO DE DEUS: 

“Mas toda a vida, mesmo a vegetal, tem um 

só significado: construção de consciência, 

transformação de β em α. Todas as formas de 

vida são irmãs da vossa e lutam por subir 

para a mesma meta espiritual, que é o 

objetivo de vossa vida humana. A escala dos 

estados psíquicos (...)parte das primeiras 

formas inconscientes de sensibilidade 

vegetal, percorre as fases de instinto, 

intuição inconsciente, raciocínio (a vossa 

atual fase), consciência, intuição consciente 

ou superconsciência". 





O ESPIRITISMO E A CIÊNCIA: 

“O ESPIRITISMO E A CIÊNCIA SE 

COMPLETAM reciprocamente; a 

Ciência, sem o Espiritismo, se acha 

na impossibilidade de explicar certos 

fenômenos (...); ao Espiritismo, sem a 

Ciência, faltariam apoio e 

comprovação(...)” 

Allan Kardec – a Gênese, os Milagres 

e as Predições Segundo o 

Espiritismo, Capítulo I, Item 16, 

Publicado pela FEB – Federação 

Espírita Brasileira 





A TEORIA DAS CORDAS,  

A TEORIA DO MULTIVERSO  

E O REINO DOS CÉUS: 

Os Físicos Inglês Stephen Hawking e Belga 

Thomas Hertog, com base na Teoria das Cordas, 

do Matemático e Físico Alemão Theodor Kaluza, 

desenvolveram a TEORIA DO MULTIVERSO, QUE 

COMPREENDE A EXISTÊNCIA DE INFINITOS 

UNIVERSOS. Aí, surge um pergunta: Até então, a 

definição do Reino dos Céus estava assentada 

na existência de um único universo. Assim 

sendo, como ficaria o Reino dos Céus diante da 

existência de infinitos universos? Para responder 

a esta pergunta, desenvolvemos A EQUAÇÃO DO 

REINO DOS CÉUS: 




