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Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade  
 

A  FORMAÇÃO  DA  TERRA   E  DOS  SERES  VIVOS 



Módulo VII: Pluralidade  dos  Mundos  Habitados 

 

• Fluido Cósmico Universal 

 

 

• Elementos Gerais do Universo: espírito e matéria 

 

 

• Formação dos mundos e da Terra 

 

 

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



Fluido Cósmico ou Matéria Cósmica Primitiva 

 Um fluido cósmico enche o espaço e penetra os corpos. 

 

 Só há uma substância simples primitiva, geradora de todos os 

corpos, mas diversificada segundo suas combinações. 

CORPOS  

                     

MATERIAIS 
= 

Fluido Cósmico Universal 

 

      ou 

 

Matéria Cósmica Primitiva 

+ 

    Forças 

(leis naturais) 

- Gravidade 

- Coesão 

- Afinidade 

- Atração 

- Magnetismo 

- Eletricidade 



FLUIDO  CÓSMICO 

Fluido Cósmico = princípio elementar do Universo 

          ETERIZAÇÃO  OU IMPONDERABILIDADE 

          - estado normal ou primitivo 

          - mundo invisível – fenômenos espirituais ou psíquicos 

          - alçada do Espiritismo 

• 2  estados 

         MATERIALIZAÇÃO OU PODERABILIDADE 

         - matéria 

         - mundo visível – fenômenos materiais 

         - alçada da Ciência 

 

COM  A  INTEGRAÇÃO  DA  VIDA  ESPIRITUAL  E  VIDA  CORPORAL  OS 

FENÔMENOS  OCORREM  SIMULTANEAMENTE. 



PRINCÍPIO  VITAL 

 PRINCÍPIO  DA  VIDA  MATERIAL  E  ORGÂNICA,  COMUM  A  TODOS  OS  

SERES  VIVOS,  DESDE  AS   PLANTAS  ATÉ  O  HOMEM. 

 

 - seres orgânicos tem uma força íntima que produz o fenômeno da vida 

 - independe da inteligência e do pensamento 

 - distingue-se o homem pelo senso moral 

 

 

 FLUIDO  VITAL = fluido magnético  =  eletricidade animalizada 

  são modificações do fluido cósmico universal, segundo leis naturais: 

gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade. 

        (L.E.: 427) 



TRINDADE  UNIVERSAL 

             DEUS 

ESPÍRITO MATÉRIA 

- princípio/elemento inteligente 

- é alguma coisa: o nada não existe 

- matéria quintessenciada 

- é imponderável 

- elemento material 

- tem extensão 

- impressiona os sentidos 

- é impenetrável 

“É necessária a união do espírito à matéria para dar inteligência à matéria.” 

        (L.E.: 25) 

PERISPÍRITO  



MATÉRIA 

• Não há progresso: nada muda sua natureza íntima 

• Há apenas mudança de estado 

• Ciclo de transformações – “na natureza nada se perde, tudo se transforma” 

• Diferentes arranjos do fluído universal 

ESPÍRITO 

•   Consciência do “EU” 

•   A essência espiritual é individual: tem existência em si 

•   Há progresso: modificação íntima  -  evolução 



OS REINOS DA NATUREZA 



Origem do Universo:  Big-Bang 

 

 A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista 

russo naturalizado estadunidense, George Gamow (1904-

1968) e o padre e astrônomo belga Georges Lemaître (1894-

1966). Segundo eles, o universo teria surgido após uma 

grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos 

atrás. 



Origem do Universo: visão  da  Ciência 
• Stephen  Hawking: (1942) físico britânico. Cosmólogo – Universidade de Cambridge 

• Leis da natureza são fixas e imutáveis. 

• Três ingredientes para criar o Universo: 

 

 

 

 

             E = mc2  (massa = energia) 

 

CRIADOS EXPONTANEAMENTE NO 

 

 

 Big-Bang produziu energia positiva e negativa = zero 

 Energia negativa está no espaço: tudo resulta em zero 

 Mecânica quântica: partículas surgem por acaso 

 Espaço-tempo entrelaçados – o tempo surgiu no Big-Bang 

 Dentro do buraco negro, o tempo não existe e, então, não havia nada antes 

para criar!  Deus não existia! 

matéria energia espaço 

BIG-BANG 



Formação do  Universo: visão Bíblica 

A criação do Universo e da raça humana em 7 dias: 
 

No começo Deus criou o céu e a terra. Não havia ordem nem vida na terra, que era toda 

coberta por um mar profundo.  A  escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia  

por cima da água.  

Então Deus disse: 

-  Que haja luz!   E a luz começou a existir.  Deus viu que a luz era boa  e a separou da 

    escuridão. ...   Esse foi o  1º. dia. ... 

-  Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. ... Nessa divisão 

    Deus  pôs o nome de  “céu”.  ...Esse  foi o 2º.  dia. 

-  Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar  a fim de que apareça a 

     terra seca. 

-  Que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas  que deem sementes e árvores 

     que deem frutas. ... Esse foi o 3º. dia. 

-  Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os 

anos... 

     Deus também fez as estrelas ...  para iluminarem a terra.  ... Esse foi o  4º. Dia. 

-  Que as águas fiquem  cheias de todo tipo de seres vivos, e que  na terra  haja aves que  

     voem no ar.  ... Esse foi o 5º. Dia. 

-  Que a terra produza todo tipo de animais: domésticos, selvagens e os que se arrastam 

     pelo chão., cada um de acordo com sua espécie. 

-  Agora vamos fazer os seres humanos. ...  Esse foi o 6º. Dia. 

....  No 7º. dia  Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo  trabalho .... 



• A base da construção dos mundos e dos corpos materiais é o 

 Fluido Cósmico Universal ou Matéria Cósmica Primitiva. 

 “A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde 

pelos espaços planetários; esse fluido cósmico que enche o 

mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, 

opulentas de aglomerações de estrelas; mais ou menos 

condensado onde o céu astral ainda não brilha; mais ou menos 

modificado por diversas combinações, de acordo com as 

localidades da extensão, nada mais é do que a substância 

primitiva onde residem as forças universais, donde a Natureza 

há tirado todas as coisas.” (Gênese, item 17) 

Formação  do  Universo 



• Agente Estruturador da partícula faz com que a energia amorfa 

tome um movimento rotacional e, no seu giro, forme a estrutura 

mais elementar – átomo – obedecendo a uma lei de afinidade. 

• Para interação dos átomos para formar a molécula, deve haver um 

princípio atuante, que independe da estrutura energética do cosmo 

– alma primitiva – capaz de estruturar a mais simples substância. 

• Como todos os componentes da matéria são elementos de energia, 

a matéria é energia condensada. 

Formação  do  Universo 



 

 

 

 

 

 

 

Formação  do  Universo 

Matéria  Cósmica 

Primitiva 

Gravidade 

Coesão 

Afinidade 

Atração 

Magnetismo 

Eletricidade 

Forças 

Resultado: movimentos vibratórios: luz,calor, som, etc. 

 

“Os mundos se formaram pela condensação da matéria 

disseminada no Espaço.” 

  (Livro dos Espíritos: 39) 



Formação  do  Universo 

 Todos elementos materiais possuem uma  ”alma própria” (= campo 

eletromagnético do organismo) conforme sua natureza evolutiva: 

cristal, planta, animal. (Ex.: efeito da folha fantasma) 

 Há um Comando Universal superior a tudo, que determina o equilíbrio 

cósmico. 

 A vida transcende qualquer processo material e advém de um agente, 

que atua na formação do corpo somático  (no homem é o perispírito). 



E R A S      G E O L Ó G I C A S 



E R A S      G E O L Ó G I C A S 





Camadas  da  Terra 

(3.470 km) 

(1.700 km) 

(1.100 km) 

(90 a 100 km) 

Idade da Terra = 4,5 bilhões de 

anos. 

 

Via Láctea = 5,7 bilhões de anos 

 

Universo = 13 bilhões de anos 

Dimensões da Terra: 

 

-Diâmetro equatorial = 12.712 km 

 

- Diâmetro polar = 12.555 km 

P  l  a  n  e  t  a     T  e  r   r  a 



D E R I V A      C O N T I N E N T A L  

Filme: Formação dos Continentes 

 

Deriva Continental 





-   pesquisas genéticas, apoiadas em estudos 

de DNA, ressaltam que   todos os indivíduos 

investigados descendem de um só, que viveu 

na África entre 143 mil e 285 mil anos. 

EVOLUÇÃO    BIOLÓGICA 

C. Darwin 

Naturalista inglês 

(1809 - 1882 

Percurso da viagem do HMS Beagle: 4 anos e 9 meses. 

"Sobre a origem das espécies por meio de  

seleção natural“   (1859) 



Origem do homem na Africa 



Australopithecus 

Robustus 

Homo 

habilis 

Homo 

 erectus 

Homo sapiens 

neanderthalensis 

Homo sapiens 

      sapiens 

 

Africa: 

4 milhões anos 

crânio: -35% 

30/40 kg 

“macaco do sul” 

Africa: 

2,5 milhões 

1,30 m 

Ferramentas 

p/caça 

Africa: 

1,8 milhões 

a 30.000 anos 

crânio: 1.100cm3 

1,70 m 

Europa e  

Orinte  Médio 

200 mil a 30 mil 

crânio: 1.700 cm3 

 

Homo sapiens 

150 mil anos 

crânio: 1500 cm3 

70 kg, 1,70 m 

coluna ereta 

pinturas rupestres 



C A P E L I N O S                         RAÇA   ARIANA 

India 
Egito 

Israel 

Atlântida 



EVOLUÇÃO  ESPIRITUAL 

Alfred Russel Wallace – Inglaterra: 1823 – 1913 
Naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo  e biólogo. 

Em 3 etapas do desenvolvimento orgânico houve alguma  

           causa ou força nova que começou a atuar: 

1-  passagem do inorgânico (mineral) para orgânico (vegetal)                     VIDA 
 

2-  aparecimento da sensação ou consciência: do vegetal para o animal. 

 

3-  presença no homem  de faculdades exclusivas que abrem  possibilidade 

     de progresso infinito: a seleção natural não  poderia justificar o gênio 

     matemático, artístico ou musical,  nem contemplações metafísicas, a razão 

     ou o humor. 

Estas 3 etapas apontam para um universo invisível, para o mundo 

do espírito, ao qual a matéria está submetida! 



Espiritismo “ciência da alma”. 

   A evolução ocorre nos dois aspectos: 

       FÍSICO  e  ESPIRITUAL 

 

  “O corpo é instrumento de manifestação do espírito.” 

 

   O espírito é a sede da mente. 

 

   A evolução é constante através das vidas sucessivas. 

 



Os Reinos da Natureza 

• MINERAL -  matéria inerte: só tem força mecânica 

 

• VEGETAL – matéria inerte dotada de força mecânica e vitalidade 

 

• ANIMAL – matéria inerte com vitalidade 

         - inteligência instintiva limitada para prover  necessi- 

                           dades físicas e conservação. 

                 - podem ser educados (aprendem) mas não fazem  

  nenhum progresso por si mesmos. 

                 - não têm livre-arbítrio – sem responsabillidade 

 

• HOMINAL  - natureza animal (instintos) e espiritual 

                    - princípio intelectual  e moral – consciência 

                    - livre-arbítrio – responsabilidade pelos atos 



Conclusão:  Kazuo Murakami,  Ph.D.- geneticista 

“ No passado, eu achava difícil entender o que as pessoas queriam dizer 

quando se referiam a um ser ou força maior, superior ao próprio ser 

humano. Alguns o chamam de Deus, outros de Buda.  

Porém, foi durante meus estudos sobre genes, que são apenas uma parte 

de sua criação, que percebi sua existência, e confesso que fiquei 

profundamente emocionado. O verdadeiro autolimite nasce a partir do 

reconhecimento desse “Algo Maior”. 

Ter consciência de sua existência pode nos ajudar a crescer como seres 

humanos.” 
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