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CAPITULO I 
 

Q U E É A T E O S O F I A ? 
 
 
 

"Existe ainda em nossos dias uma escola de filosofia que a cultura moderna perdeu de 
vista". Com estas palavras o Sr. A. P. Sinnett começa o seu livro "O Mundo Oculto", a 
primeira exposição popular que se fêz da Teosofia, publicada há muitos anos. Durante os 
anos que se seguiram, milhares de pessoas puderam conhecer a sabedoria, graças a esta 
escola; contudo, os seus ensinamentos ainda permanecem ignorados da maioria e as 
mais vagas respostas são dadas à pergunta: "Que é a Teosofia?". 
 

Dois livros já existem, que respondem a esta pergunta: o "Budismo Esotérico", do Sr. 

Sinnett, e a "Sabedoria Antiga", da Sra. Annie Besant. Não tenho a intenção de competir 
com estas obras clássicas; desejo Unicamente fazer uma exposição da Teosofia, tão clara 
e simples quanto me fôr possível, para servir de introdução aos livros citados. 
 

Freqüentemente, falamos da Teosofia como não sendo uma religião em si mesma, e sim, a 

verdade que serve de base igualmente a tôdas as grandes religiões. Assim é real-mente; mas 

encarada de outro ponto de vista, a Teosofia se apresenta, ao mesmo tempo, como uma 

filosofia, uma religião e uma ciência. É uma filosofia, porque explica claramente o plano da 

evolução das almas e dos corpos compreendidos em nosso sistema solar. É uma religião 

porque, tendo demonstrado a marcha da evolução ordinária, indica e oferece um método para 

apressar essa evolução, de modo a podermos, por um esfôrço conscien-te, adiantar-nos mais 

diretamente para a meta. É uma ciência porque trata essas questões, não como matéria de 

crença teológica, mas de conhecimentos diretos, que se adquirem pelo estudo e pela 

investigação pessoal. Afirma que o homem nenhuma necessidade tem de se confiar 

cegamente à fé, porque possui em si mesmo podêres latentes que lhe permitem, quando 

despertos, ver e examinar, por si próprio; e mostra como pode desen-volver êsses podêres. Ela 

própria é o resultado do despertar dêsses podêres pelos ho-mens, pois os ensinamentos que 

oferecem se fundam em observações diretas, efetuadas no passado e tomadas possíveis pelo 

desenvolvimento dessas faculdades. 
 

Como uma filosofia, a Teosofia ensina que o nosso sistema solar é um mecanismo 

minuciosamente regulado, manifestação de uma vida excelsa de que o homem é uma pe-
quena parte. E aborda essa pequena parte que nos diz imediatamente respeito, conside-
rando-a em detalhe sob os três aspectos do presente, do passado e do futuro. 
 

Fala-nos do presente, mostrando-nos o que o homem é realmente e como é visto por 
meio de faculdades desenvolvidas. Habitualmente se diz que o homem possui uma alma. 
A Teosofia, como resultado de investigações diretas, inverte essa asserção, declarando 
que o homem é uma alma e que possui um corpo ou, em verdade, vários corpos, que são 
seus veículos e instrumentos em vários mundos. Esses mundos não estão separados no 



 
espaço. Acham-se simultâneamente presentes conosco no espaço e no tempo e podem 
ser examinados. São subdivisões do lado material da natureza, constituindo diferentes 
graus de densidade do agregado da matéria, como explicaremos em detalhe. O homem 
vive em vários dêsses mundos, porém, normalmente não é consciente senão quanto ao 
mais inferior, embora algumas vêzes possa obter rápidos vislumbres dos mundos 
superiores, no sonho ou em transe. O que chamamos morte, não é senão o abandono do 
veículo pertencente a êste mundo inferior, e a alma ou o homem real em um mundo mais 
alto não é tampouco afetado ou modificado por êsse nôvo estado, da mesma forma como 
o homem físico ao despir um sobretudo. E tudo isto não representa uma divagação, mas o 
fruto da observação e da experiência. 
 

A Teosofia fornece preciosos ensinamentos sôbre o passado do homem, sôbre a ma-
neira pela qual, no decorrer da evolução, êle se tomou o que é. O estudo dêsse passado é 
também uma questão de observação, porque existem indeléveis anais de tudo o que tem 
ocorrido uma espécie de memória da natureza. O pesquisador que investigue êsses anais, 
vê desfilarem diante de si, como se agora ocorressem, as mais remotas cenas da 
evolução passada. Aprende dêsse modo que o homem é de origem divina e que, no 
decorrer uma longa evolução, desenvolveu, simultâneamente, a sua forma externa e a sua 
alma ou vida interna. Essa vida do homem, considerado como uma alma, tem uma 
duração que nos parece enorme. Ao contrário, aquilo que se tem o costume de considerar 
como sua vida, é apenas, na realidade, um dia só da sua verdadeira existência. Já 
vivemos muitos dias semelhantes e muitos outros teremos ainda diante de nós. E se 
quisermos compreender o fim real da vida, não devemos restringir a êsse único dia que 
começa no berço e se extingue na tumba, e sim considerá-la em relação com os dias que 
precederam ao atual e dos que lhe hão de suceder. 
 

Também se pode obter conhecimentos precisos e múltiplos sôbre o futuro que nos 
espera. Primeiramente, pela informação de homens que muito se adiantaram de nós no 
caminho que temos de seguir, e que, por conseguinte, conhecem êsse caminho por expe-
riência própria; depois, pelas deduções que se podem tirar do exame das fases já percor-
ridas e da direção óbvia em que se orientam. O objetivo dêste ciclo evolutivo está à vista, 
embora esteja muito acima de nós; e, segundo parece, mesmo quando tiver sido realizado, 
ainda haverá um progresso infinito diante de todo aquêle que o queira realizar. 
 

Uma das vantagens mais notáveis da Teosofia, é que a luz que nos traz, resolve um 
grande número dos nossos problemas, soluciona muitas dificuldades, explica a razão das 
injustiças aparentes da vida e põe ordem em tudo quanto parecia mero caos. Embora 
alguns ensinamentos teosóficos repousem sôbre a observação de fôrças cujo estudo 
direto não está ainda ao alcance do homem comum, se êste os aceitar como uma 
hipótese em breve compreenderá que esta hipótese deve ser verdadeira, porquanto é a 
única que fornece uma explicação completa e racional do drama da vida. 



 
 

Entre as grandes verdades novas que a Teosofia apresenta ao mundo ocidental, deve ser 

salientada a que diz respeito à existência de Homens Perfeitos e à possibilidade de com eles 

entrarmos em contato e deles recebermos ensinamentos. Outra destas verdades é a afirmação 

de que, em vez de tender para a anarquia, o mundo é governado por uma Hierarquia 

perfeitamente organizada e que o fracasso final de qualquer de suas unidades, mesmo a mais 

atrasada, à absolutamente impossível. O menor vislumbre da ação dessa Hierarquia inspira-

nos inevitàvelmente o desejo de cooperar com Ela, de servir sob as suas ordens, embora no 

mais modesto papel, a fim de nos tomarmos dignos de nos associar, num remoto futuro, 

Àqueles que, nessa Hierarquia, ocupam as fileiras menos elevadas. 
 
 

Isto nos leva a considerar o aspecto da Teosofia a que chamamos o seu lado religioso. 
Os que compreendem todo o valor dessas verdades, se impacientam diante da marcha 
lenta dos eons evolutivos e aspiram a se tornarem úteis imediatamente e, assim, podem e 
obtêm o conhecimento da Senda direta, porém mais árdua. Não nos é possível evitar a 
soma de trabalho a executar. Podemos compará-Ia a um fardo que fôsse necessário 
transportar subindo uma montanha; quer seja diretamente conduzido por um caminho 
escarpado ou, ao contrário, mais gradativamente, por uma estrada de suave declive, a 
mesma quantidade de esfôrço terá que ser dispendida nos dois casos. É mister, pois, 
esfôrço e determinação, para efetuar o trabalho numa menor fração de tempo. No entanto, 
pode ser realizado, pois já foi realizado e os que venceram essa jornada reconhecem que 
a recompensa supera de muito o trabalho exigido. As limitações dos diferentes veículos 
são assim superadas, pouco a pouco, e o homem, libertado, torna-se um auxiliar ativo e 
inteligente no sistema grandioso de evolução de lodos os sêres. 
 

Em vez de basear a regra da vida que preconiza em supostos mandamentos, comuni-
cados em remotas épocas, a Teosofia, como religião, oferece preceitos fundados no bom 
senso e nos fatos observados. A atitude do teósofo em face desses preceitos mais se 
assemelha à que mantemos em relação às normas da higiene, do que à obediência de 
mandamentos religiosos. Porque essa Vontade divina ordenou sàbiamente tôdas as coi-
sas; a infração de suas leis perturba a marcha regular do plano geral, retarda ou pára 
momentâneamente a evolução de um fragmento ou de uma ínfima parte e acarreta sofri-
mento para nós como para os outros. É por isso que o homem prudente e esclarecido 
evitará transgredi-Ias, mas não porque tema a cólera imaginária de alguma divindade o-
fendida. 
 

Mas, se sob certos pontos de vista podemos encarar a Teosofia como uma religião, 
devemos assinalar dois aspectos importantes que a distinguem do que se chama geral-
mente religião no Ocidente. Não só não exige dos que a aceitam fé ou crença, como não 
dá à última destas palavras o sentido que lhe é, em geral, atribuído. O estudante da ciên-
cia oculta ou sabe uma coisa ou suspende a respeito o seu julgamento; seu modo de ver 
não comporta nem admite a fé cega. 



 
 

Quem se inicia neste estudo, naturalmente nada pode ainda saber por si próprio; re-
comenda-se-lhe somente ler os resultados das diferentes observações feitas e considerá-

Ias como hipóteses prováveis aceitando-as provisoriamente, e agindo de acôrdo com elas 
até poder comprová-Ias por si mesmo. 
 

Além disso, a Teosofia nunca procura converter alguém, sejam quais forem as suas 
crenças. Ao contrário, explica-lhe a sua religião, ensina-lhe a conhecê-Ia e segui-Ia mais 
fielmente, permite-lhe descobrir em seus preceitos um sentido mais profundo e real de que 
ainda não havia conjeturado. Em muitos casos, a Teosofia restitui a fé enfraquecida e a 
eleva a um nível superior e mais inteligente. 
 

A Teosofia possui igualmente um lado científico; é, na verdade, uma ciência da vida, 
uma ciência da alma. Aplica a tôdas as coisas o método científico de observação minu-
ciosa e freqüentemente renovada, registra os resultados e retira dêles deduções. Os dife-
rentes planos da natureza e as condições da consciência do homem, durante a vida, e 
após o que é geralmente chamado a morte, já foram pesquisados por ela. Nunca se repe-
tirá demais que as declarações sôbre estes assuntos não são vagas conjecturas, nem 
dogmas de fé, porém, são baseadas na observação direta e freqüentemente renovada. Os 
investigadores têm se interessado igualmente, numa certa medida, pelos problemas que 
pertencem ao domínio da ciência ordinária, como podem verificar os que lerem o nosso 
livro Química Oculta. 
 

Vemos, pois, que a Teosofia reúne em si algumas características da Filosofia, da Re-
ligião e da Ciência. É lógico perguntar: qual o evangelho que ela traz ao nosso mundo, tão 
cansado de sofrer? Quais os pontos essenciais que se desprendem de suas investiga-
ções? Quais os grandes fatos que ela tem exposto à humanidade? Essas questões são 
bem resumidas sob três títulos principais. 
 

"Há três verdades essenciais que jamais se perdem, mas podem ficar esquecidas por 

falta de quem as proclame. 
 

"A alma do homem é imortal, e o seu futuro é o de uma coisa cujo desenvolvimento e 

esplendor não têm limites. 
 

"O princípio, que dá a vida, habita em nós e fora de nós; é eterno, e eternamente ben-

fazejo; não pode ser visto, nem ouvido, nem sentido, mas é percebido pelo homem que 

deseja percebê-lo. 
 

"Cada homem é o seu próprio legislador, o dispensador de sua glória e de sua obscu-

ridade, o árbitro de sua vida, de sua recompensa e de seu castigo. 
 

"Essas verdades são grandes como a própria vida e todavia simples como a mais 

simples das inteligências humanas". 



 
 

Em linguagem ordinária, isto que dizer, em resumo, que o homem é imortal, que Deus é 

bom e que nos, recolheremos o que semearmos. Tudo é regido por um conjunto de-finido de 

leis inteligentemente dirigidas e imutáveis. O homem ocupa um lugar no sistema e vive sob 

essas leis. Quando as compreender e com elas cooperar, progredirá ràpidamente e será feliz; 

mas se não lhes reconhecer o valor se, voluntàriamente ou por sua ignorância, as transferir, 

retarda o seu progresso e sofrerá. Não se trata aqui de teorias, porém de fatos provados. Que 

aquêle que duvida leia o que vai a seguir e verá onde está a verdade. 



 
 

CAPITULO II 
 

D O A B S O L U T O A O H O M E M 
 
 
 

Do Absoluto, do Infinito, d'Aquêle em que tudo se contém, nada se pode saber, no 

grau em que nos encontramos, a não ser que ele existe; nada se pode dizer que não seja 

uma limitação e, por isso mesmo, inexato. 
 

Inumeráveis universos n’Êle estão contidos; e, em cada universo sistemas solares in-
calculáveis. Cada sistema solar é a expressão de um Ser poderoso (que chamamos o 
Logos, a Palavra de Deus, a Divindade Solar). Em Seu sistema Êle é Aquilo que os ho-
mens designam pela palavra "Deus". Êle o penetra, nada há que não seja Êle nesse sis-
tema, e para nós se manifesta na pequena partícula de matéria que conhecemos. Entre-
tanto existe, acima e fora de seu sistema, vivendo uma existência prodigiosa entre os seus 
Pares. Uma santa escritura oriental assim se exprime: 
 

"Tendo penetrado êste universo inteiro com um fragmento de Mim-Próprio, nêle habi-  
to". 
 

De Sua vida superior tudo se ignora, porém, o estudo dos planos inferiores de sua 
manifestação fornece algumas informações sôbre o fragmento de Sua VIda que anima o 

Seu Sistema. Sem vê-Lo pode-se, todavia, constatar o efeito de Seu poderio em ação. 
Nenhum clarividente pode ser ateu; a evidência do contrário é formidável. 
 

De Sua própria substância criou êste sistema prodigioso. Nós, que fazemos parte 

dêsse sistema, evoluímos dos fragmentos de Sua vida, centelhas de Seu fogo divino; 

d’Êle todos viemos; para Êle voltaremos. 
 

Muitas pessoas se preocupam em saber qual é o fim da criação, o motivo pelo qual 
Deus fêz emanar de Si próprio todo o sistema, por que razão, enfim, nos enviou para a-
frontar as tempestades da vida? Não podemos responder a estas questões, aliás, despro-
vidas de utilidade prática. Não basta existirmos e trabalharmos da melhor maneira? Nu-
merosos filósofos, todavia, têm emitido hipóteses sôbre êste assunto e sugerido teorias. A 
mais bela que conheço é a de um filósofo gnóstico: 
 

"Deus é Amor, mas o próprio Amor só pode ser perfeito se existem sêres aos quais é 
prodigalizado e que sabem corresponder-Ihe. É por causa dêsse amor que Deus Se ex-
primiu na matéria e limitou a Sua glória a fim de que possamos, graças ao processo natu-
ral e lento da evolução, ser chamados à existência. Devemos, segundo a Sua vontade, 
evoluir por nossa vez, até atingirmos o Seu nível. O amor de Deus tornar-se-á, então, mais 
perfeito, porque será prodigalizado a Seus próprios filhos, que o compreenderão e 



 
 
lhe corresponderão plenamente. O Seu desígnio sublime será realizado e a Sua vontade 

será feita". 
 

Não sabemos em que alturas excelsas reside a Sua consciência, e não se pode co-
nhecer a Sua verdadeira natureza tal como se manifesta nessas alturas: porém, em cer-
tas condições, quando desce aos limites de nossos conhecimentos, a Sua manifestação é 
sempre tríplice. Eis porque tôdas as religiões O têm representado como uma Trindade. 
Três e, contudo, fundamentalmente Um; três pessoas (porque pessoa significa máscara) 
e, entretanto, um só Deus manifestando-se sob três aspectos. Três para nós que os ve-
mos daqui de baixo, pois as suas funções são diferentes; um para Êle porque sabe que 
essas pessoas são apenas facêtas de si mesmo. 
 

Êstes três aspectos tomam igualmente parte na evolução do sistema solar. Participam, 

numa mesma medida, da evolução do homem. Esta evolução é Sua vontade, a Sua 

história , o Seu plano. 
 

Imediatamente abaixo desta Divindade solar e misteriosamente fazendo parte d'Ela, 
vêm os seus sete Ministros, que chamamos os "Espíritos Planetários". Empregando uma 
analogia, tirada da fisiologia de nosso próprio corpo, a relação entre êles e a Divindade 
Solar poderia ser comparada à dos gânglios ou dos centros nervosos com o cérebro. Tôda 
evolução provinda desta Divindade deve passar através de um ou outro dos "Espíritos 
Planetários". . 
 

Abaixo dêstes estão as numerosas legiões ou espécies de Sêres espirituais que cha-
mamos os "Anjos" ou "Devas". Ignoramos ainda certas funções por êstes preenchidas nas 
diferentes partes dêsse plano maravilhoso, mas constatamos que existe um certo número, 
cuja função está intimamente ligada à construção do sistema e ao desenvolvimento da 
vida nêle. O nosso mundo possui também um grande dignitário ou representante da 
Divindade solar. Tem sob o seu domínio absoluto tôda a evolução que se desenrola neste 
planêta. Pode-se representá-lo como o verdadeiro Rei dêste mundo, tendo sob a sua 
autoridade ministros à testa de diversos departamentos. Um dêsses departamentos está 
encarregado da evolução das diferentes "raças" da humanidade, pois cada grande "raça" é 
fundada e diferenciada de tôdas as outras por um Chefe que depois cuida do seu de-
senvolvimento. A religião e a educação constituem um outro departamento e é dêste que 
têm vindo todos os grandes Instrutores da história, dos quais derivam tôdas as religiões. O 
grande Dignitário que governa êste departamento vem em pessoa ou envia um de Seus 
discípulos, quando julga necessário fundar uma nova religião. 
 

É a esta causa que se deve atribuir a uniformidade dos ensinamentos fundamentais de 
tôdas as religiões, na época de sua fundação. O modo de apresentar estas verdades é 
suscetível de modificações. Se considerarmos as diferenças que existem entre as raças, 
as condições dissemelhantes de seu estado de civilização e de seu grau de evolução, 
compreenderemos quanto foi preferível que a Verdade una revestisse diferentes formas, 
podendo se adaptar às necessidades peculiares a cada uma das raças. Mas a Verdade 



 
 
"esotérica", assim como a fonte de que se originou, é sempre a mesma, embora, às vê-
zes, os ensinamentos "exotéricos" possam parecer divergentes e até contraditórios. É, 
pois, insensato da parte do homem querer zombar da supremacia de um Instrutor ou de 
um modo de ensino. O Instrutor faz sempre parte da grande "Fraternidade dos Adeptos", 
de quem é um enviado, e em todos os seus pontos importantes, assim como em seus 
princípios éticos, a instrução jamais variou. 
 

Um conjunto de verdades existe que formam a base comum de tôdas as religiões e 
são expressas nos fatos da natureza tais como são conhecidas do homem presente. Os 
que as ignoram digladiam-se constantemente e discutem a existência de Deus e a 
sobrevivência do homem após a morte, a sua perfectibilidade e o lugar que ocupa no 
universo. Em vez de ficarem sem solução, coma se poderia supor, essas verdades estão 
ao alcance de quem dirigir as suas pesquisas nesta direção, parque essas verdades 
pertencem a todos que realmente se esforçam por adquiri-Ias. 
 

Nos primeiros estágios da nossa humanidade, os grandes dignitários da Hierarquia 
provieram de outros planêtas, isto é, de algum mundo mais adiantado do nosso sistema 

solar; porém, desde que os homens passam alcançar um desenvolvimento bastante de 
poder e de saber, essas funções lhes são confiadas. 
 

A fim de estar na altura de semelhantes tarefas, um homem deve elevar-se a um nível 
superior deve tornar-se a que se chama um "Adepto" um Ser de bondade, de poder, de 
saber, um Ser tão poderoso que paire acima do resto da humanidade. O Adepto é aquêle 
que já atingiu o cume da evolução humana ordinária; já realizou a estágio que a Divindade 
lhe havia designado em Seu plano, para êste ciclo, esta dispensação. Mas a sua evolução 
não termina, elevar-se-á mais tarde além dêsse grau estender-se-á até a Divindade. 
 
 

Muitos homens já conquistaram o grau de Adepto-homens pertencentes não a uma 
única nação, porém a tôdas as nações do mundo Almas raras que, com uma coragem 
indomável, têm assaltado as fortalezas da natureza e se têm apoderado de seus mais 
profundos segredos e têm assim realmente adquirido o direito de ser chamados Adeptos. 
Existem em suas fileiras muitos graus e numerosas linhas de atividade, mas alguns dentre 
eles ficam sempre em relação com nossa terra, na qualidade de membros da Hierarquia 
encarregada da administração dos negócios de nosso globo e da evolução espiritual de 
nossa humanidade. 
 

Este centro augusto é freqüentemente chamado a "Grande Fraternidade Branca", po-
rém os membros que a compõem não vivem em comunidade. O Adepto, em geral, se 
retira da vida do mundo, mas fica, ainda, em comunicação freqüente com seus confrades 
e o seu Chefe supremo, pois o seu conhecimento dos mundos superiores é tão profundo 
que esta comunidade se faz sem haver necessidade de se encontrarem os Adeptos no 
plano físico. Na mor parte dos casos, continuam a residir em sua pátria e o seu poder é 
ignorado dos que com Êles convivem. Qualquer homem pode, querendo, atrair-Ihes a 



 
 
atenção, mas somente tornando-se digno. Ninguém deve temer que os seus esforços 
passem despercebidos; uma tal inadvertência é impossível, pois o homem que se devota 
a um tal serviço se sobressai do resto da humanidade, como uma grande flama na noite 
profunda. Alguns dos grandes Adeptos que trabalham para o bem do mundo, consentem 
em aceitar como discípulos aquêles que têm resolvido sacrificar-se inteiramente ao serviço 
da humanidade. Êsses Adeptos são as chamadas "Mestres". 
 

Helena Petrowna Blavatsky uma grande alma enviada no século dezenove para 
instruir e guiar a humanidade foi um dêsses discípulos. Fundou a Sociedade Teosófica 
com o Coronel Henry Steel Olcott, a fim de propagar os conhecimentos que possuía. Entre 
as que estiveram em contato com ela nos primeiros dias da Sociedade, conta-se que o Sr. 
A. P. Sinnet, editor de "Pionneer", com sua penetrante e sutil inteligência compreendeu 
sem demora a grandeza e a importância dos ensinamentos que lhe expunha a Sra. 
Blavatsky. Se bem que esta tivesse anteriormente escrito "Isis Revelada", esta obra atraiu 
pouca atenção e foi a Sr. Sinnet quem primeiro pôs êstes ensinamentos ao alcance dos 

leitores ocidentais em seus dois livros: "O Mundo Oculto" e o "Budismo
1

 Esotérico". 
 

Foi por intermédio destas obras que conheci primeiro a autor e depois a Sra. Blavatsky 
em pessoa. Fui-lhe devedor de um grande número de conhecimentos novos. Quando 
perguntei à Sra. Blavatsky como um homem se podia instruir mais e realizar progressos 
definidos na vereda que nos traçava, respondeu-me que era possível que outros 
estudantes pudessem ser aceitos como discípulos pelos grandes Mestres, assim como ela 
tinha sido e que um trabalho sincero e altruísta era o meio de se mostrar digno. Declarou-
nos que para atingir este fim o homem deve ser exclusivo em sua resolução; a sua decisão 
uma única, invariável, constante, pois aquêle que tentasse servir ao mesmo tempo Deus e 
a Mammon, nunca poderia ter probabilidade de êxito. Um dos Mestres disse: "A fim de ser 
bem sucedido, o estudante deve abandonar o seu mundo e vir para o nosso". 
 
 

Isto significa que deve cessar de pertencer à maioria das pessoas que unicamente vi-
vem em busca da fortuna e do poder; e deve unir-se à pequena minoria para a qual êstes 
não têm atrativos e cujo único fim na vida consiste em se devotar à humanidade com in-
teira abnegação. Advertiu-nos com clareza das dificuldades do caminho a seguir, disse-
nos que seríamos incompreendidos e caluniados por aquêles que pertencem ainda ao 
mundo; que o nosso trabalho seria, aliás, dos mais ingratos; e que, embora o resultado 
fôsse certo, ninguém poderia predizer o tempo necessário para atingi-Io. 
 

Alguns dentre nós aceitaram essas condições com alegria e jamais, um só instante, 

lamentaram essa decisão. Depois de alguns anos de trabalho, tive o privilégio de entrar 

em contato com êstes Grandes Mestres de Sabedoria; instruíram-me em um grande nú- 
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mero de assuntos e me ensinaram como podia verificar conscientemente por mim próprio 
a maior parte dos ensinamentos que me tinham dado, de sorte que, quando se trata 
destas questões, escrevo segundo o que eu sei e vi por mim próprio. Certas declarações 
contidas em Seus ensinos exigem, a fim de confirmar a sua autenticidade, podêres que 
estão muito acima dos que eu pude adquirir até agora. Contudo, posso dizer que são 
compatíveis com o que eu sei e que, em muitos casos, são necessárias como hipóteses 
para explicar o que tenho visto. Êstes ensinamentos me foram dados, assim como todo um 
sistema teosófico, sob a fé dêsses grandes "Instrutores" . Desde então, aprendi a 
examinar por mim próprio a grande maioria das instruções que me foram dadas e me 
convenci que são corretas e precisas em todos os pontos. E estou, pois, no direito de 
admitir que as que escapam ainda ao meu exame serão reconhecidas tão exatas como as 
precedentes, quando puder por mim próprio verificá-Ias. A honra de ser aceito como um 
dos "Mestres da Sabedoria" é o objetivo que cada estudante teosófico sincero se propõe 
atingir; porém, isso implica a idéia de um esfôrço determinado. Em todos os tempos têm 
existido homens prontos a fazer êste esfôrço, os quais têm assim adquirido a verdadeira 
luz. Êste conhecimento é tão transcendente, que aquêle que o possui torna-se mais do 
que um homem: excede todos os limites conhecidos. 
 

Há fases, porém, na posse dêste conhecimento, e podemos, se o desejarmos, instruir-
nos por intermédio dos que estão, êles próprios, em via de progresso; pois, todos os sêres 
se acham em um ou outro dos degraus da Escala da Evolução. O homem primitivo está na 
base, no início da escala; nós, sêres civilizados, já percorremos uma parte do caminho. 
Mas embora possamos olhar atrás e ver os degraus já percorridos, podemos também ver 
muitos degraus acima de nós, que ainda não atingimos. O estudo dêsses degraus explica 
como o homem os vencerá no futuro. Aprendemos assim que a ascensão desta Escala 
conduz a uma glória inimaginável de que todos nós participaremos um dia. Os que estão 
muito acima de nos, tão alto, que nos parecem deuses em seus conhecimentos e em seus 
podêres maravilhosos, dizem-nos que, não há muito tempo, estavam onde atualmente 
vivemos e indicam claramente os degraus que nos separam ainda e que devemos 
conquistar se a Êles desejamos assemelhar-nos. 



 
 

CAPITULO III  
 

A F O R M A Ç Ã O D E U M 
 

S I S T E M A S O L A R 
 
 
 

O comêço do Universo (se houve um comêço) está fora do alcance da concepção 
humana. Desde os mais remotos tempos históricos possíveis de submeter às nossas in-
vestigações, vemos em plena atividade as duas grandes fôrças opostas: o "Espírito" e a 
"Matéria", a vida e a forma. A opinião geral sôbre a matéria mereceria ser revista. Aquilo 
que comumente se chama a fôrça e a matéria, não é, na realidade, senão o produto de 
duas manifestações diferentes do "Espírito" durante dois períodos de evolução disseme-
lhantes, ao passo que a matéria verdadeira ou a base de tôdas as coisas é ainda desco-
nhecida. Um sábio francês disse, recentemente: "Não há matéria; existem somente bura-
cos no éter". 
 

Esta hipótese está de acôrdo com a célebre teoria do professor Osborne Reynolds. As 
pesquisas ocultas demonstram que esta nova concepção da matéria é correta e é assim 
que nos explicam a idéia de que os livros sagrados do Oriente quiseram exprimir, dizendo 

que a matéria é somente uma ilusão. 
 

A raiz da matéria elementar, tal como a observamos em nosso grau de evolução, 

constitui o que os sábios chamam "o éter do espaço"
2

. Este espaço parece vazio para os 

nossos sentidos físicos; todavia a sua densidade real passa além de tudo o que nós po-
demos figurar. Foi definida pelo professor Reynolds como sendo dez mil vêzes superior à 
densidade da água e a sua pressão média foi avaliada em setecentas e cinqüenta mil 
toneladas por polegada quadrada. 
 

Esta substância não é perceptível senão mediante um poder de clarividência excessi-
vamente desenvolvido. É permitido supor que em uma certa época (se bem que não te-
nhamos sôbre esta época nenhum conhecimento direto), esta substância enchia todo o 
espaço e que um grande Ser (não a Divindade solar, porém um Ser infinitamente superi-
or) modificou êste estado de repouso, difundindo o seu espírito ou fôrça numa certa parte 
desta matéria, parte da grandeza de um universo. A introdução de uma tal fôrça poderia 
ser comparada ao sôpro de uma respiração prodigiosamente poderosa. Produziu no éter 
um número incalculável de pequeninas "bôlhas" esféricas, que se tomaram os átomos 
elementares de que é composta a matéria que conhecemos. Essas bôlhas não são os 
átomos dos químicos, nem mesmo os átomos elementares do mundo físico; só se encon-
tram em planos infinitamente elevados, e o que chamamos um átomo se compõe, como 
veremos mais tarde, de vastas agregações dessas bôlhas. 
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Quando o Deus solar empreendeu a criação de Seu sistema, encontrou esta substân-
cia prestes a ser utilizada essa massa infinita de pequeninas bôlhas suscetíveis de ser 
transformadas em diferentes espécies de matéria. Traçou primeiramente o limite de seu 
campo de atividade vasta esfera cuja circunferência deveria exceder de muito a órbita de 
seus futuros planêtas mais afastados. Dentro desta esfera pôs em movimento um turbilhão 
gigantesco, que varreu e reuniu tôdas as bôlhas em uma vasta massa central: a 
subsistência da nebulosa que nasceria um dia. 
 

Reunindo as bôlhas em agregados cada vez mais complexos, enviou a esta massa 
turbilhonante impulsos sucessivos de fôrça e produziu assim sete mundos gigantescos e 

concêntricos, compostos de matéria de diferentes graus de densidade, e ocupando todos 
o mesmo espaço e se interpenetrando uns nos outros. 
 

Agindo por intermédio de Seu terceiro aspecto, deu o primeiro impulso. Êste fato pôs em 
movimento na esfera inteira um número incalculável de turbilhões minúsculos, dos quais cada 
um grupou quarenta e nove bôlhas, que tomaram uma disposição especial. Êstes pequenos 
agrupamentos de bôlhas formaram os átomos do segundo mundo. Um certo número dentre 
êles, todavia, foi deixado num estado dissociado. Constituíram os átomos do primeiro mundo 
ou plano superior. Em tempo oportuno, o segundo impulso foi dado e atuou sôbre quase tôdas 
as quarenta e nove bôlhas-átomos (abandonando apenas uma quantidade suficiente para 
formar os átomos do segundo mundo), atraiu-os e depois os repeliu de nôvo, pondo em 
movimento turbilhões de que cada um continha 2.401 bôlhas  
(49

2
), que se tornaram os átomos do terceiro mundo. Após um nôvo lapso de tempo, foi dado 

um terceiro impulso que, da mesma maneira, atua nessas 2.401 bôlhas-átomos, deu-lhe ainda 
uma vez a sua forma primitiva e de nôvo as repeliu. Assim se formaram os átomos do quarto 

mundo cada um dêles contendo desta vez 117.649 (49
3

) bôlhas. Êste processo foi renovado 
até que o sexto dêstes impulsos sucessivos formou o átomo do sétimo mundo no plano inferior 

contendo êste átomo 13.841.289.201 (49
6

) bôlhas originais. 
 

O átomo do sétimo mundo é o átomo elementar do mundo físico não representa ne-
nhum dos átomos de que falam os químicos, porém os átomos de que são compostos 
todos os átomos dos químicos. Somos, enfim, chegados a um estágio, em que a vasta 
esfera turbilhonante contém em si mesma sete tipos de matéria, idênticas em sua essên-
cia, porque tôdas são formadas das mesmas espécies de bôlhas, porém oferecendo di-
versos graus de densidade. Todos êsses tipos se interpenetram, livremente, de forma que 
se poderiam encontrar espécimes de cada um dêles numa pequena fração qualquer da 
esfera, sem deixar de considerar, entretanto, a tendência centrífuga de que são dotados 
os átomos mais pesados. 
 

O sétimo impulso, dado pelo terceiro aspecto da Divindade, não trouxe ao estado de 

bôlhas dissociadas primitivas, como tinham feito os impulsos precedentes, os átomos 

físicos criados em último lugar; reuniu-os ao contrário em certos agregados, formando 



 
 
assim diferentes variedades de elementos que se poderiam intitular "proto-elementos", e 
êstes, por sua vez, foram ajuntados em formas diversas, conhecidas pela ciência sob o 
nome de elementos químicos. A criação dêsses se estendeu, durante um longo período de 
idades, e graças à ação combinada de várias fôrças, foram constituídos segundo uma 
certa ordem determinada, assim como indica com razão o artigo do Sr. William Crookes 
sôbre a "Gênese dos Elementos". Na verdade, o processo de sua criação não está 
concluído; o urânio é mais pesado e o último elemento descoberto até agora, mas é 
possível que outros elementos mais complexos ainda sejam produzidos no futuro. 
 

A condensação aumentou com as idades e a vasta nebulosa inflamou-se. Turbilho-
nando sempre ràpidamente, essa nebulosa achatou-se ao resfriar-se, tomou a forma de 
um disco imenso, dividiu-se gradualmente em anéis, em tôrno de um corpo central 
disposição reproduzida, em menor escala, no estado atual de Saturno. Quando a 
existência de planêtas foi julgada necessária para que êles servissem de campo de 
evolução, a Di-vindade produziu, num ponto compreendido na espessura de cada círculo, 
um turbilhão subsidiário, no qual gradativamente se reuniu parte da matéria do anel. A 
colisão dêsses fragmentos reunidos ocasionou um aumento de calor e o planêta que dêle 
resultou foi, durante muito tempo, uma massa de gases inflamados. Pouco a pouco se 
resfriou essa massa até se tornar própria para servir de teatro a uma vida semelhante à 
nossa. Assim nasceram todos os planêtas. 
 

A matéria quase total dêstes mundos, que se interpenetram uns nos outros, foi então 
concentrada nos planêtas recém-formados. Cada um dêles se compõe ainda das dife-
rentes variedades de matéria. A terra sôbre que vivemos presentemente não é unicamente 
uma esfera enorme de matéria física, formada de átomos pertencentes ao sétimo mundo 
físico, mas apropriou-se igualmente de uma abundante provisão de matérias provenientes 
do sexto, quinto, quarto, e de todos os outros mundos. Nenhum estudante em ciência 
ignora que as partículas da matéria não se tocam nunca uma com outra, mesmo nas mais 
duras substâncias. O espaço compreendido entre estas partículas está em proporção 
muito maior - é desmesuradamente mais extenso que as partículas. Os átomos dos outros 
mundos têm, pois, não somente amplo lugar para se intercalarem entre os átomos da 
matéria física, mas podem mover-se livremente no meio dêstes. O globo em que vivemos 
é, por conseguinte, o produto de sete mundos que se interpenetram, ocupando todos o 
mesmo espaço. Não esqueçamos, entretanto, a tendência geral que têm os tipos de 
matéria sutil de se afastarem do centro, contràriamente ao que acontece à matéria densa. 
 

Denominemos êstes mundos, a fim de ser mais fácil reconhecê-los. Nenhuma desig-
nação se impõe para indicar o primeiro, porque o homem até ao presente não está ainda 
em relação direta com êle. Quando fôr necessário mencioná-lo, pode ser chamado o 
mundo "divino". O segundo foi intitulado mundo "monádico", pois neste residem as cente-
lhas da vida divina que chamamos as mônadas humanas. Mas nenhum dos dois mundos 
tem podido ser examinado pelas mais elevadas investigações clarividentes empreendidas 
até o presente. A terceira esfera cujos átomos contêm 2.401 bôlhas, foi chamada o mun- 



 
 
do espiritual. O espírito superior do homem, tal como é constituído agora, paira neste pla-

no. A quarta é o mundo da intuição
3

, donde provêm as intuições mais elevadas. A quinta é 

o mundo "mental", domínio do pensamento humano. A sexta ou o mundo astral, foi i-
gualmente batizada com o nome de mundo "emocional", porque as emoções produzem 
vibrações em sua matéria. Esta parece brilhante e estrelada, comparada com a matéria 
física, e esta propriedade lhe valeu, de parte dos alquimistas da Idade Média, o qualifica-
tivo de "astral". O sétimo mundo, composto do tipo de matéria para nós visível, é chamado 
mundo "físico". 
 

A matéria que forma êstes mundos é, pois, em essência, idêntica, porém está disposta 

diferentemente e oferece diversos graus de densidade. Daí resulta que o modo normal de 

vibração dêstes diversos tipos de matéria diferente entre si. Podem ser considerados como se 

fôssem uma vasta gama de ondulações, compreendendo numerosas oitavas. A matéria física 

emprega um certo número de oitavas que se encontram imediatamente acima destas últimas; 

a matéria mental serve-se de um grupo mais elevado e assim por diante. 
 
 

Êstes mundos têm não somente um tipo peculiar de matéria, porém cada um dêles 
possui, além disso, suas substâncias apropriadas e o seu grupo de agregações particula-
res. Dividimos as substâncias de cada mundo em sete classes, segundo O modo 
vibratório de suas moléculas respectivas. Em geral, a oscilação mais bruta implica uma 
molécula mais pesada, resultante de uma disposição especial das menores moléculas da 
subdivisão superior seguinte. Este caso não é sempre absoluto. A aplicação do calor 
aumenta a dimensão das moléculas, ativa e amplifica as suas ondas; ocupam assim mais 
espaço e atingem, dilatando-se, um grau no qual a agregação das moléculas cessa, o que 
lhe per-mite passar de um estado ao imediatamente superior. As subdivisões do mundo 
físico são representadas por sete graus de densidade de matéria, aos quais damos, 
partindo de baixo para cima, os nomes de: sólido, líquido, gasoso, etérico, supra-etérico, 
subatômico e atômico. 
 

As formas pertencentes à subdivisão atômica resultam da compressão dos átomos fí-sicos 

em certas configurações, sem que êstes átomos tenham sido previamente reunidos em blocos, 

ou em moléculas. Se nos simbolizarmos o átomo físico último por um tijolo, obteremos uma 

molécula qualquer da subdivisão atômica reunindo alguns dêsses tijolos e dando-lhes formas 

particulares. Se quisermos fabricar matéria pertencendo à subdivisão imediatamente abaixo (ou 

subdivisão subatômica), é necessário reunir e cimentar um certo número de tijolos (átomos), 

em pequenos grupos, cada um de, por exemplo, quatro, cinco, seis ou sete tijolos: êstes blocos 

seriam utilizados como as pedras para a construção. Vários dêstes blocos reunidos e 

cimentados formariam, por sua vez, as pedras para a construção da substância supra-etérica e 

assim por diante, até a última subdivisão. 
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Quando se faz passar uma substância qualquer do estado sólido ao estado líquido (isto é, 

fazendo-a fundir), aumenta-se a vibração de suas moléculas compostas, destruindo-Ihes a 

coesão: voltam então ao estado de moléculas simples, idênticas às que serviram para a sua 

própria construção. Esta experiência pode ser renovada indefinidamente e qualquer substância 

terrestre pode ser reduzida ao átomo último do plano físico. 
 

Cada um dêstes mundos possui habitantes cujos sentidos não são normalmente ca-
pazes de registrar senão as oscilações da matéria pertencente ao mundo que lhes é pró-
prio. Um ser habitante (como nós o fazemos todos) do mundo físico, vê, ouve, sente, gra-
ças às vibrações correlacionadas com a matéria física que o cerca. Está igualmente rode-
ado dos mundos astral, mental, etc., que o penetram de uma parte e de outra, porém nor-
malmente é inconsciente dêstes mundos, porque os seus sentidos não respondem às 
oscilações peculiares à matéria dêles. Assim, os nossos olhos físicos não são impressio-
nados pelas vibrações da luz ultra-violeta; entretanto, está cientificamente provado que 
elas existem; e outros sêres conscientes, munidos de órgãos diferentes dos nossos, 
"podem" ver por meio dessas vibrações. Um homem vivendo no mundo astral poderia 
ocupar exatamente o mesmo espaço que um habitante do plano físico; ambos estariam 
absolu-tamente inconscientes um do outro, e não entravariam reciprocamente, de forma 
alguma, sua liberdade de movimento. O mesmo acontece nos outros mundos. Para 
concluir: es-tamos, pois, neste momento, envolvidos por matérias sutis, tão aproximadas 
de nós como o mundo que nos é visível, e os habitantes dessas esferas nos rodeiam e 
passam através de nosso corpo, embora sejamos absolutamente inconscientes da 
existência dêles. Porque a nossa existência está atualmente centrada sôbre o globo que 
denominamos Terra, não falaremos dos mundos superiores senão em suas relações com 
o nosso planêta, e quando empregarmos no futuro o têrmo "mundo astral", designaremos 
por êste nome a parte astral de nosso globo e não (como precedentemente) a parte astral 
de todo o sistema solar. O globo astral de nosso planêta ocupa o mesmo espaço que a 
nossa esfera física, porém a sua matéria (devido à sua fluidez), se estende muito mais 
longe do centro do que a atmosfera terrestre. Estende-se quase até a metade da distância 
da terra à lua, e embora estejam os dois globos físicos separados por 240.000 milhas, os 
globos astrais dêstes dois corpos se tocam quando a lua está no perigeu, porém não 
quando se encontra no apogeu. Darei o nome de "mundo mental" ao globo mais volumoso 
ainda de matéria mental, no meio da qual se acha a nossa terra física. Encontramos, 
enfim, quando nos relacionamos com os planos superiores, esferas cuja circunferência 
atinge dimensões que lhes permitem tocar a circunferência correspondente de outros 
planêtas de nosso sistema. Esta disposição particular não impede de modo algum a 
presença da matéria respectiva sôbre a superfície da terra sólida, na mesma proporção 
que sôbre a dos outros planêtas. Estes globos de matéria fluídica representam, pois, uma 
parte integrante de nós-próprios e evoluem ao redor do Sol com os seus mundos visíveis. 
O estudante fará bem, quando concentrar o seu pensamento sôbre a nossa terra, não em 
concentrá-lo sôbre a esfera relativamente mínima da matéria física que se encontra no 
centro, porém, sôbre a massa total dêsses mundos que se interpenetram uns aos outros. 



 
 

CAPITULO IV 
 

A E V O L U Ç Ã O D A V I D A 
 
 
 

As ondas vitais, que formaram os mundos que acabo de descrever, são obra do Ter-
ceiro Aspecto da Divindade, e daí o seu título de "Aquêle que dá vida", "o Espírito que 
vagava acima das águas do espaço", citado nos textos cristãos. Na literatura teosófica, 
estas ondas são geralmente consideradas em seu conjunto e constituem o que se chama 
a "primeira vaga da vida". 
 

Quando os mundos evoluíram até êste grau e a maioria dos elementos químicos foi 
criada, a "Segunda Emissão de Vida" foi enviada pelo Sagrado Aspecto da Divindade. 
Trouxe consigo o poder de combinação e passou a associar os elementos que existiam no 
estado embrionário em cada mundo, modelando-os em formas, às quais deu em seguida 
uma alma. Assim nasceram os sete (7) reinos da natureza, reconhecidos pela Teosofia; 
pois, esta separa o reino humano do reino animal e considera vários estágios da evolução, 
invisíveis ao ôlho físico, e lhes dá o nome genérico de "reinos elementais". 
 

A Vida Divina flui de cima sôbre a matéria e o seu curso inteiro pode ser dividido em 
dois períodos: começa revestindo-se de matéria cada vez mais densa; depois se desem-
baraça gradativamente dos invólucros de que se havia revestido. O mundo mental, ou o 
quinto plano, é o primeiro nível, indo do mais sutil ao mais denso, no qual podemos ob-
servar cientificamente os veículos divinos e no qual encontramos globos separados. Para 
facilitar êste estudo, e torna-lo mais simples, dividimos êste plano ou mundo em duas par-
tes, chamadas o mental superior e a mental inferior, de conformidade com a densidade de 
cada uma. O mundo superior compreende as três subdivisões sutis da matéria mental e o 
mundo inferior compreende as suas quatro subdivisões mais densas. 
 

Quando a Vida desceu até ao mental superior, congregou os elementos materiais que 
aí se encontravam, para formar o que se pode, neste nível, chamar substâncias e com 
estas substâncias produziu formas que habitou, dando-lhes uma alma. É o que chama-
mos o "primeiro reino elemental". 
 

Após um longo período evolutivo, nas diversas formas do mundo mental superior, a 
Vaga de Vida, cuja tendência consistia em descer mais ainda na matéria, aprendeu a se 
identificar tão completamente com estas formas, que se tornou capaz de as conservar de 
uma maneira permanente, de se identificar com elas de um modo completo, em lugar de 
as abandonar periòdicamente depois de cada encarnação. Pôde ocupar assim temporàri-
amente formas pertencentes a um nível menos elevado. A Vaga de Vida, cuja alma reside 
agora no plano mental superior, enquanto os veículos, através dos quais se manifesta, se 
encontram no plano mental inferior, toma, neste período, o nome de "segundo reino ele-
mental". 



 
 

Depois de um nôvo estágio durante um período equivalente ao precedente, a Vaga de 
Vida se identifica, uma vez ainda, com as formas que ocupava e fixa a residência no nível 

da mental inferior. Assim veio a servir-se de veículos pertencentes ao mundo astral e re-
cebeu o nome de "terceiro reino elemental". 
 

Embora estas formas sejam, relativamente, mais ou menos aperfeiçoadas, são, toda-
via, sem exceção, infinitamente mais sutis que tôdas as que conhecemos no plano físico. 
Cada um dos três reinos elementais representa um reino da natureza, cujas 
manifestações de vida oferecem entre si diferenças tão completas, como as existentes 
entre os reinos animal e vegetal. 
 

Depois de se ter identificado, sucessivamente, durante um nôvo período, com cada 
uma das formas pertencentes ao terceiro reino elemental, a vaga de vida animou a parte 
etérica do "reino mineral", vivificando-o - aliás este reino é tão dotado de vitalidade como 
os outros reinos, embora a manifestação da vitalidade seja mui pouco evidente. Graças à 
pressão descendente, a Vida Divina se identificou, enfim, com as subdivisões etéricas do 
mundo físico e ocupou a matéria grosseira dos minerais, perceptível aos nossos sentidos. 
 

Englobamos no reino mineral não somente todos os minerais, mas também os 
líquidos, gases e um grande número de substâncias etéricas, cuja existência é ignorada 
da Ciência ocidental. Tôda matéria é dotada de vida em via de evolução progressiva. 
Quando a Vaga de Vida atinge o ponto central do estágio mineral, a pressão descendente 
transforma-se em uma tendência ou pressão ascendente: o período da expiração 
terminou, começa o da inspiração. 
 

Após ter percorrido todos os graus do reino mineral, a Vida Divina se estabeleceu de 
nôvo no plano astral, levando consigo, desta vez, o fruto de suas experiências físicas. 
Animou dêste plano as formas vegetais e pôde exprimir, mais distintamente durante esta 
evolução, as propriedades vitais de que era provida e que encontramos em tôda a vida 
vegetal. Quando concluiu esta nova fase de seu desenvolvimento, abandonou o reino 
vegetal e animou as formas animais. Retirou-se, então do mundo astral e se estabeleceu 
no plano mental inferior; porém, a fim de poder agir diretamente sôbre a matéria, utilizou-
se da matéria astral intermediária. Esta não é mais, neste caso, a expressão de uma 
"alma-grupo coletiva"; mas torna-se, como demonstrarei mais adiante, o corpo astral 
individual de um animal qualquer. 
 

A Vaga de Vida permanece durante um tempo que nos parece ilimitado em cada reino, 
e em cada reino percorre um curso de evolução determinado, partindo das manifestações 
mais grosseiras para terminar nas mais elevadas. No princípio do período vegetal, por 
exemplo, a fôrça vivifica a erva e o musgo para tornar-se depois a alma de soberbas 
árvores florestais. Tratando-se do reino animal, vivifica, primeiramente, os mosquitos e 
outros animalículos quaisquer e anima, depois, os mais belos espécimes de mamíferos. 



 
 

Este processo é o da evolução progressiva e regular das formas inferiores ou simples a 

formas superiores ou complexas. Entretanto, a evolução mais importante não é a da forma, 

porém a da vida encerrada na forma. As formas também se aperfeiçoam, porém com o fim 

exclusivo de produzir veículos apropriados a Vagas de Vida cada vez mais evoluídas. Após ter 

franqueado o nível mais elevado do reino animal, a Vida Divina pode, enfim, fazer o seu 

aparecimento no reino humano, sob a influência de certas condições que explicarei. 
 
 

A Vaga de Vida abandona um reino para passar a um outro e se não tivéssemos de 
nos ocupar senão de uma única "onda" desta vaga, um único reino existiria. Porém, a 
Divindade emite uma sucessão constante dessas Vagas de Vida e um certo número 
destas entram simultâneamente em ação. Representamos nós mesmos uma destas ondas 
vitais e vemos evoluir ao nosso lado uma outra vaga que representa o reino animal vaga 
emitida pela Divindade em um período ulterior ao do reino humano. O reino vegetal 
representa uma terceira vaga vital, o reino mineral uma quarta e os ocultistas reconhecem 
em redor de nós a existência dos três reinos elementais, que simbolizam a quinta, sexta e 
sétima onda vital. O conjunto destas impulsões representa as ondas sucessivas de uma 
mesma grande Vaga: a do segundo Aspecto da Divindade. 
 

Temos, pois, sob os olhos, um plano de evolução, no qual se vê a Vida Divina mate-
rializar-se cada vez mais profundamente, a fim de sentir certas vibrações que não poderi-
am afetá-Ia sem o concurso da matéria. Estas impulsões estranhas despertam pouco a 
pouco nela uma velocidade de oscilações correspondentes. Mais tarde, ficará apta a re-
produzi-las por sua própria fôrça, e se tornará assim um ser investido de podêres espiritu-
ais. 
 

Temos bastantes motivos para acreditar que a emissão da vida foi, provàvelmente, de 
natureza homogênea quando saiu primitivamente da Divindade, em um nível superior à 
concepção humana. Quando primordialmente se manifesta no campo de nossos conhe-
cimentos, isto é, quando se estabelece no mundo da intuição, e anima os corpos formados 
da matéria mental superior, já não apresenta para nós o aspecto de uma única alma 
imensa; cindiu-se em um grande número de almas distintas. Imaginemos uma escada: em 
uma de suas extremidades vemos uma emissão ou vaga homogênea; na outra extremi-
dade a grande alma fragmentou-se, à entrada do estágio humano, em milhões de almas 
relativamente minúsculas, pertencentes a outros tantos homens individualizados. Se e-
xaminássemos um degrau qualquer desta escada, encontraríamos um estágio intermediá-
rio, isto é: a alma do mundo já seccionada, porém não tendo ainda atingido à dimensão 
total das subdivisões que lhe estão reservadas no futuro. 
 

O que distingue o homem dos animais e dos vegetais, é que, sòmente êle, é verdadei-

ramente uma alma. 
 

No homem, esta alma só se pode manifestar no mundo físico através de um corpo ú-

nico; ao passo que, no animal e na planta, a alma reveste simultâneamente vários corpos 



 
 
diferentes. Além disso, um homem, quando abandona o seu corpo físico, fica em estado 
de entidade distinta, separada das outras, e êste estado permanece. Entretanto, quando 
um leão morre, aquilo que foi a sua alma toma à massa de que proveio e donde tinha si-
multâneamente provindo a alma de muitos outros leões. Esta massa designamos pelo 
nome de "alma-grupo". 
 

Suponhamos que a esta alma se ligue uma centena de corpos pertencentes ao gênero 
leão. É evidente, cada um dêstes corpos receberá a centésima parte da alma-grupo, e a 
reterá durante tôda a sua existência. Este leão parecerá perfeitamente distinto de seus 
semelhantes e, do mesmo modo que o homem, poderá ser considerado como um indiví-
duo. De fato, a sua individualidade não é permanente. Depois da morte, a sua alma reflui, 
como dissemos, na alma-grupo. Demais, quando de nôvo se encontrar separada, não será 
precisamente idêntica à que era antes. 
 

Uma comparação fará, talvez, melhor compreender o que precede. Imaginai a alma-
grupo representada pela água contida num vaso qualquer, um cântaro, por exemplo, e os 
cem corpos dos leões por cem copos. Cada copo mergulhado na água do cântaro sai 
cheio de líquido. Este líquido representa a alma separada de um leão. Toma a forma do 
copo que a contém, e se encontra temporàriamente separada, ao mesmo tempo, da água 
contida no cântaro e da contida nos outros copos. 
 

Suponhamos agora que se introduza em cada copo uma matéria corante ou um aroma 
qualquer diferente, de modo que cada copo possua uma côr ou aroma especial. Ter-se-ão 
assim representadas as qualidades particulares adquiridas pela alma distinta do leão 
durante o seu período de vida. Agora, derrame-se o líquido do copo no cântaro e, ter-se-á 
simbolizado a morte do leão. Notemos que as moléculas deste líquido se misturam ao 
resto da água contida no cântaro. A matéria corante ou o aroma que encerrava, foi 
difundido em tôda a água do cântaro e esta toma uma coloração fraca ou um sabor me-
nos pronunciado que a de cada copo separado. O mesmo acontece com as qualidades 
adquiridas, graças à experiência, pela alma de um único leão; uma vez difundidas na 
alma-grupo, ficam espalhadas em tôda a massa, porém num grau de menor "saturação". 
 

É fácil conceber que a água que novamente se retirasse do cântaro não seria exata-
mente idêntica à que aí se encontrava antes. Conservaria, entretanto, traços ou da colora-
ção ou do sabor particular de cada um dos líquidos que aí foram vertidos. E assim as qua-
lidades adquiridas pela experiência de cada leão tomam-se propriedade comum a todos 
os leões destinados a nascer da mesma alma-grupo; o valor destas qualidades se 
encontra aí, porém mais fraco que no indivíduo que as desenvolveu. 
 

Tudo isso explica claramente a hereditariedade dos instintos. Compreender-se-á, des-
de então, que o patinho chocado pela galinha seja atraído pela água e nade; que o pinti-
nho, ao sair do ôvo, se oculte, se agache desde que perceba a sombra de um falcão; en-
fim, que a ave chocada artificialmente, sem ter nunca visto ninho, construa um, conforme 
as tradições de sua espécie. 



 
 

Em nível inferior da escala animal, encontram-se corpos inúmeros ligados a uma única 
alma-grupo. À proporção, porém, que se sobem os degraus da evolução, cada vez mais 

diminui o número de corpos, ligados a uma única alma-grupo. Resultam daí diferenças 
cada vez mais acentuadas entre os indivíduos dos degraus superiores. 
 

As almas-grupos podem fragmentar-se. Voltemos, para compreender melhor o fato, à 
comparação do cântaro. À. medida que os copos sucessivamente esgotaram a água con-
tida no cântaro, e a restituíram, a massa dágua adquire uma coloração cada vez mais 
carregada. Suponhamos que, neste momento, pouco a pouco, se vai formando uma es-
pécie de membrana vertical dividindo em dois o volume interior do cântaro. Suponhamos 
também que, cada vez que se tira um copo com água de uma das metades do cântaro, se 
lhe restitui água pura em quantidade igual. Chegará o momento em que o líquido de uma 
das partes do cântaro apresentará uma diferença nítida com o que contém a outra. De 
fato, podemos dizer que temos dois cântaros distintos. Fenômenos análogos apresentam 
exatamente a alma-grupo. Divide-se em duas, como a célula, por uma verdadeira seg-
mentação. À medida que o progresso se acentua, as almas-grupos tornam-se cada vez 
menores e ao mesmo tempo mais numerosas. No estádio mais elevado, aparece, enfim, o 
homem com a sua alma individual, distinta para sempre de qualquer outro agrupamento de 
almas. 
 

Cada uma das Vagas de Vida vivifica um reino inteiro. As almas-grupos, entretanto, não se 

encarnam necessàriamente em todos os diferentes organismos dependentes de um mesmo 

reino, dos mais elementares até aos mais aperfeiçoados. Por exemplo, uma alma-grupo que no 

reino vegetal forneceu almas a várias árvores vegetais, chegando a um certo grau de evolução, 

está bastante aperfeiçoada para passar ao reino animal, e deixando de lado os organismos 

inferiores, insetos e reptis, pode-se dizer que entrará na vida animal, no nível dos mamíferos 

inferiores. Pode-se admitir mesmo o raciocínio de que os insetos e os reptis pertencem a 

almas-grupos que, por uma razão qualquer, deixa-ram o reino vegetal em um nível certamente 

inferior. Igualmente as almas-grupos chega-das ao mais alto grau de aperfeiçoamento do reino 

animal, não se individualizarão nos corpos de selvagens, porém nos de homens pertencentes a 

um tipo um pouco mais evoluído. As almas dos selvagens provêm de almas-grupos que 

abandonaram o reino animal em um nível inferior. 
 
 

O conjunto das almas-grupos pode dividir-se em sete grandes tipos, segundo o Minis-
tro da Divindade, por intermédio do qual a Sua vida foi difundida. Podem-se fàcilmente 
distinguir êstes tipos nos grandes reinos da natureza, e em suas subdivisões. Da série 
ininterrupta de suas espécies, desde os animais, os vegetais, até aos minerais e às 
últimas variedades de criaturas “elementais", podem-se formar sete grupos principais, tão 
distintos um dos outros que o sôpro de Vida que passou sôbre um dêstes grupos nunca se 
dirigirá sôbre nenhum outro. 



 
 

Não se fêz ainda a lista minuciosa dos animais, vegetais e minerais encontrados sob 
êste ponto de vista. Porém, é incontestável que a vida que atravessa alma de um mineral, 
por exemplo, não pode vivificar, ao mesmo tempo, a de um outro mineral pertencente a 
um tipo diferente do seu, se bem que possa variar no campo de seu próprio tipo. O 
mesmo se dá com os vegetais e os animais. Finalmente, quando a vida atingir à 
humanidade, individualizar-se-á exclusivamente nos homens de um tipo particular. 
 

O método de individualização consiste em elevar a alma de um animal a um nível tão 
superior ao de sua alma-grupo, que lhe seja impossível tornar a ela. Todavia, isso só a-
contece com certos animais, cujos cérebros chegaram a um grau avançado de desenvol-
vimento. Em geral, é mister colocar o animal em contato direto com o homem. A individua-
lização só é, pois, possível aos animais domésticos e, ainda assim, não o é para tôdas as 
espécies. À frente de cada um dos sete tipos, de que já falamos, existe um espécime de 
animal doméstico. O cão é um dêles; o gato, outro; o elefante, um terceiro; o macaco, um 
quarto, etc. Todos os outros animais poderiam figurar em sete linhas, terminando nos sete 
animais típicos. A rapôsa e o lôbo, por exemplo, se encontrariam na mesma linha que o 
cão, enquanto o leão, o tigre e o leopardo se colocariam na linha correspondente ao gato. 
Em conseqüência, a alma-grupo que animava os cem leões de que já fizemos menção, 
poderia, em um grau mais avançado de sua evolução, se dividir, por exemplo, em cinco 
almas-grupos, animando cada um vinte gatos. 
 

A Vaga da Vida persiste por muito tempo em cada reino. Ora, não temos ainda atingido 
até ao presente senão um pouco mais da metade de um tal eon. Logo, as condições atuais 
não são favoráveis à conclusão desta individualização, que sòmente deve ser atingida 
normalmente ao fim de um período de evolução. Entretanto, encontram-se, raramente 
porém, alguns casos de individualização em animais muito superiores à média, os quais se 
têm podido aperfeiçoar graças à sua grande intimidade com o homem. O animal tratado 
com doçura demonstra ao seu senhor devotada afeição, e os esforços que faz para 
compreender o seu senhor e para atender a seus desejos, desenvolvem a sua inteligência. 
Demais, as emoções e os pensamentos do homem agem constantemente sobre o animal 
e tendem a elevar as suas faculdades intelectuais. Sob a influência de circunstâncias 
favoráveis, êste desenvolvimento pode elevar o animal a um tal grau de aperfeiçoamento 
que abandona o grupo a que pertence. O seu fragmento da alma-grupo se torna então 
capaz de responder à emissão do primeiro Aspecto da Divindade. 
 

Essa emissão final não se assemelha em nada às outras. Não é uma poderosa torrente 

afetando simultâneamente milhões e milhões de sêres. Dirige-se a cada um daqueles que 

estão no estado de recebê-la. Encontra-se de fato no nível do mundo da intuição; não baixa, 

porém, dêste limite. É necessário que a marcha ascendente seja feita de baixo para cima pela 

alma do animal. Neste momento, esta terceira Emissão da Divindade desce ao seu encontro e 

então se forma no mundo mental superior um "ego", uma individualidade permanente. 

Notemos, de passagem, que esta individualidade do homem tem, todavia, um fim: "a unidade 

divina donde emana", que é o supremo ato de sua evolução. Na for- 



 
 
mação do "ego", o fragmento da alma-grupo, que até o presente desempenha o papel de 
uma alma, torna-se, por sua vez, o veículo e é animado pela Centelha divina descida até 
êle. Esta "Centelha" pode ser considerada com tendo pairado, no mundo monádico, acima 
da alma-grupo, durante o tempo de sua anterior evolução. Somente quando o fragmento 
que lhe corresponde se desenvolveu suficientemente é que pode operar a sua junção. 
 
 

A separação do resto da alma-grupo e a formação de um "ego" separado, tal é a ca-

racterística distintiva, entre o animal superior e o homem inferior. 



 
 

CAPITULO V 
 

C O N S T I T U I Ç Ã O D O H O M E M 
 
 
 

O homem é, pois, em essência, uma Centelha do Fogo Divino, pertencente ao mundo 

monádico
4

. Daí em diante daremos a esta Centelha o nome de "Mônada". Para os fins da 

evolução humana, a Mônada se manifesta nos mundos inferiores. Quando muda de está-
gio e penetra no mundo espiritual, apresenta-se debaixo da forma de um Espírito triplo, 
tendo três aspectos diferentes (a Divindade possui os mesmos três aspectos nos mundos 
infinitamente mais elevados). O primeiro dêsses aspectos, que chamamos “o Espírito no 
homem", permanece sempre no mundo monádico. É no mundo da Intuição que se mani-
festa o segundo aspecto: “a Intuição no homem". Quanto ao terceiro, ao qual damos o 
nome de "a Inteligência no homem", mostra-se no mundo mental superior. Considerados 
em seu conjunto, êstes três aspectos constituem o "ego", que é alma do fragmento da 
alma-grupo. Assim, o homem que é, na realidade, uma Mônada residindo no mundo mo-
nádico, existe, ao mesmo tempo, no mundo mental superior, como um "ego" manifesta 
êstes três aspectos de si mesmo (Espírito, Intuição, Inteligência) por intermédio de um 
"veículo" de matéria mental superior designado sob o nome de "Corpo causal". 
 

O Ego é, pois, o homem considerado durante o estágio da evolução humana. A con-
cepção ordinária e não científica que se faz geralmente da alma, não pode dar uma idéia 
do Ego. Nenhuma modificação sofre, exceto em seu desenvolvimento e existe desde o 
momento da "individualização" até aquêle em que a humanidade é ultrapassada e trans-
formada em divindade. O nascimento e a morte não a afetam, porque o que se denomina 
vida, não é senão um dia da sua existência. O corpo visível que nasce e morre, é uma 
vestimenta de que se envolve para as necessidades de uma das fases de sua evolução. 
 

"E, aliás, não é êste o único corpo de que o Ego se reveste. Antes de poder tomar um 
veículo pertencente ao mundo físico, é mister que entre em relação com êste último por 
intermédio do mundo mental inferior e do mundo astral. E quando quer descer, atrai ao 
redor de si um véu de matéria de que está constituído o mundo mental inferior. É o seu 
"corpo mental", instrumento de que se serve para emitir os seus pensamentos concretos. 
Os pensamentos abstratos são produzidos pelo próprio Ego, no mundo mental superior". 
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 A Presidente da S. T. escolheu para designar os diversos planos, uma série de nomes que dora-
vante deverão substituir, não somente as denominações anteriormente usadas, mas também as 
inscritas no 2º volume da obra A Vida Interna. Damos em seguida as novas e as antigas denomi-
nações que se correspondem. Antigas denominações: 1ª - plano Adi; 2ª - plano Anupâdaka; 3ª - 
plano Átmico ou Nirvânico; 4º - plano Búdico; 5ª - plano Mental; 6ª - plano Astral; 7ª - plano Físico. 
Novas denominações: 1ª - Mundo Divino; 2ª - Mundo Monádico; 3ª - Mundo Espiritual; 4º- Mundo da 
Intuição; 5ª Mundo Mental; 6ª - Mundo da Emoção ou Astral; 7ª - Mundo Físico. 



 
 

Em seguida, atrai um véu de matéria astral, que constitui o seu "corpo astral" e que 
preside às suas paixões, às suas emoções, assim como a todo o pensamento impregnado 
de egoísmo e de sensibilidade pessoal. Porém, neste último caso o corpo astral age 
paralelamente com a parte inferior do corpo mental. É, então, somente depois de se ter 
revestido dessas diferentes matérias intermediárias que o Ego é capaz de entrar em 
contato com o seu corpo físico de criança e de fazer a sua aparição no mundo que 
conhecemos. Passa durante um tempo variável, que se chama a sua existência, 
adquirindo certas qualidades que resultam das experiências que pôde fazer. E, no fim de 
sua vida, quando o corpo físico está estragado, inverte o processo por meio do qual havia 
descido e abandona, um por um, os véus de matéria de que se tinha apropriado. Primeiro 
abandona o corpo físico. A sua vida se encontra, então, centralizada no mundo astral e 
vive em seu corpo astral. 
 

A duração de sua estada neste corpo depende da soma de paixões e emoções que 
nêle desenvolveu durante a sua vida física. Se foram violentas, o corpo astral, fortemente 
vitalizado, persistirá por muito tempo; se, ao contrário, foram fracas, o corpo astral terá 
menos vitalidade e o Ego se desembaraçará fàcilmente dêle para somente se servir de 
seu corpo mental. A fôrça dêste último depende da natureza dos pensamentos a que está 
habituado. A sua estada no plano mental é geralmente prolongada. Enfim, terminado êste 
estágio, o corpo mental é abandonado por sua vez. O Ego se encontra no mundo que lhe 
é próprio. 
 

E, não tendo atingido, neste mundo, senão um desenvolvimento parcial, é nêle pouco 
consciente; e como acontece com os raios ultra-violetas que não são perceptíveis aos 
nossos olhos por causa de sua rapidez, as vibrações da matéria, no seio da qual evolui, 
são também muito rápidas para o impressionar. Após um tempo de repouso neste plano, 
experimenta o desejo de Se estabelecer num nível mais baixo, onde as ondas lhe serão 
perceptíveis, a fim de se sentir viver. Repete, pois, o processo de descida na matéria mais 
densa e reveste-se novamente de um corpo mental, depois de um corpo astral e, enfim, de 
um corpo físico. Êstes novos corpos são inteiramente distintos dos corpos anteriores, que 
se desagregaram completamente uns depois dos outros. Com efeito, embora colocado 
neste mundo físico, é por intermédio de seu corpo mental que o homem se lembra. Se 
observarmos que o corpo mental é nôvo e formado para a encarnação presente, compre-
enderemos que lhe é impossível guardar a memória do que se passou nas vidas anterio-
res, nas quais não tomou parte. O homem considerado em si mesmo, o Ego, lembra-se 
entretanto de tôdas as suas vidas, quando está em seu próprio mundo; e, por vêzes, uma 
lembrança parcial dessas vidas, ou uma influência que delas provém, se infiltra em seus 
veículos inferiores. De sorte que, em geral, o Ego não conserva, em sua vida física, a 
memória das experiências obtidas no decurso de suas primeiras vidas; manifesta, contudo, 
as qualidades que essas experiências têm desenvolvido nêle. Cada um de nós é, pois, 
exatamente, o resultado de suas vidas passadas. Se, no decorrer destas, adquiriu boas 
qualidades, atualmente possui essas mesmas qualidades. Se deixou de exercer o bem, 
se, por conseguinte, permaneceu fraco, sujeito a tentações e incapaz de um esfôrço 



 
 
para lhes resistir, a sua vida atual se ressente disso e experimenta disposições análogas. 

Em resumo, as qualidades boas ou más, com as quais nasceu, são unicamente as que 

adquiriu por si mesmo. 
 

Todo o processo de descida na matéria tem por fim o desenvolvimento do Ego. Com 
efeito, se êste se reveste sucessivamente dos diferentes véus da matéria, é porque, 
graças a êles, torna-se apto para receber vibrações a que pode corresponder, e que 
permitem que as suas faculdades latentes se despertem. Embora o homem tenha vindo do 
alto, ùnicamente por meio desta descida nos mundos inferiores é que pode conquistar um 
co-nhecimento perfeito dos mundos superiores. A faculdade de perceber e de responder a 
tôdas as vibrações de um determinado mundo, faz surgir um estado de consciência próprio 
dêste mundo. 
 

Por isso é que o homem, em geral, não tem perfeita consciência de si, nem mesmo no 
mundo físico que julga conhecer. Porém, como lhe é possível desenvolver o seu poder de 
perfeição em todos os mundos, pode ao mesmo tempo desenvolver o estado de consci-
ência, graças ao qual chegará por si mesmo a observar cada um dos fatos que venho ex-
pondo. 
 

O corpo causal é o veículo permanente do Ego no mundo mental superior. A sua ma-
téria provém das 1ª, 2ª e 3ª subdivisões dêsse mundo. Convém notar que o corpo causal 
não está ainda plenamente ativo nos indivíduos comuns, porque, quanto a êles, sòmente a 
matéria pertencente à terceira subdivisão está vivificada. À proporção que o Ego desen-
volve as suas faculdades latentes através da longa marcha de sua evolução, a matéria 
superior é pouco a pouco posta em atividade. Porém, não atinge ao completo desenvolvi-
mento senão no homem que se tornou perfeito, ao qual damos o nome de Adepto. Só um 
clarividente capaz de utilizar a vista do Ego pode discernir esta matéria superior. 
 

Difícil é descrever integralmente um corpo causal, porque os sentidos concernentes ao 
seu mundo nada têm de comum com os nossos, e além disso, lhes são superiores. 
Todavia, tanto quanto é possível ao clarividente guardar em seu cérebro a lembrança do 
corpo causal, êsse corpo lhe aparece sob uma forma ovóide, envolvendo o corpo físico e 
irradiando a uma distância de cêrca de 45 centímetros além da superfície normal dêste 
corpo. No homem primitivo se assemelha a uma bôlha de ar e parece vazia. Na realidade, 
está cheia de matéria mental superior, porém, como esta ainda não está em atividade, fica 
transparente e sem côr. A medida que se realiza a evolução, o corpo causal se anima, se 
estimula, graças às vibrações dos veículos inferiores que o atingem. Esta transformação 
se faz, porém, muito lentamente, porque a atividade do homem nos estágios primitivos de 
sua evolução não é de natureza a poder se exprimir numa matéria tão imponderável como 
a do corpo mental superior. Sòmente quando o homem chega a um estágio em que é 
suscetível de pensamentos abstratos e de emoções desinteressadas, é que a matéria do 
corpo causal é estimulada. 



 
 

Então, em lugar de apresentar o aspecto de uma simples bôlha transparente, o corpo 
causal se transforma pouco a pouco em uma esfera cheia de matéria de matizes belos e 
delicados. Torna-se um objeto maravilhoso, de uma beleza inconcebível. A experiência 
provou que cada uma destas côres tem uma significação. Assim, o rosa pálido é indício de 
uma afeição desinteressada; o amarelo indica um poder intelectual muito desenvolvido; a 
simpatia é expressa pela côr verde; o azul designa o sentimento da devoção, e o lilás 
revela a mais alta espiritualidade. A mesma significação das côres se aplica aos corpos 
formados de matéria mais densa. Porém, se observarmos o mundo físico, verificamos 
serem infinitamente menos delicados e também menos vivos. 
 

No decorrer de sua evolução nos mundos inferiores, acontece freqüentemente que o 
homem introduz, nas matérias de que se reveste, defeitos inteiramente impróprios à vida 
do Ego. Tais são, por exemplo: o orgulho, a irritabilidade, a sensualidade. Êstes defeitos 
do mesmo modo que as qualidades, podem se reduzir a vibrações; porém, estas 
vibrações pertencem às subdivisões inferiores de seus mundos respectivos; por isso lhes 
é impossível reproduzirem-se no corpo causal, formado exclusivamente da matéria das 
três subdivisões superiores de seu mundo. É necessário notar que cada seção do corpo 
astral atua poderosamente sôbre a subdivisão correspondente do corpo mental e sòmente 
sôbre ela. Daí resulta serem as três porções superiores do corpo astral as únicas capazes 
de afetar o corpo causal. Ora, suas vibrações correspondem sòmente a boas qualidades. 
É incontestável, pois, que o homem só pode proporcionar boas qualidades a seu "Ego", 
isto é, àquilo que êle é em essência. Os defeitos que possui são, pois, transitórios em 
razão da própria natureza dêles; e, aliás, os rejeita quando progride, pois que despojou a 
matéria que lhe permitia exprimi-Ios. 
 

A diferença que há entre o corpo causal do selvagem e o do santo, consiste em que o 
corpo do primeiro está vazio e sem côres, enquanto o corpo do segundo resplandece de 
matizes brilhantes e cintilantes. Quando o homem, continuando a se aperfeiçoar, passa ao 
estado de santidade para tornar-se um grande poder espiritual, o seu corpo causal cresce 
em dimensão, porque tem algo mais a exprimir e expande então, em tôdas as direções, 
raios poderosos de luz viva. No homem chegado ao grau de Adepto, êste corpo atinge 
dimensões enormes. 
 

O corpo mental é formado da matéria das quatro subdivisões inferiores do mundo mental e 

exprime os pensamentos concretos. Tornamos a encontrar aqui o mesmo sistema de coloração 

que no corpo causal; porém, os matizes são um pouco menos delicados e têm um ou dois 

matizes mais: a côr da laranja, que exprime o orgulho, e a vermelha escarlate brilhante, que 

exprime irritabilidade. Encontramos, algumas vêzes, o "pardo" claro da avareza, o cinzento 

pardo do egoísmo e o cinzento verde da velhacaria. As côres são, por vêzes, misturadas; 

assim, a afeição, a intelectualidade, a devoção podem ser tintas de egoísmo. As suas côres 

distintivas mesclam-se então com o pardo do egoísmo e isto lhe dá uma aparência impura. As 

partículas que constituem êste corpo mental são 



 
 
animadas de um movimento de extrema rapidez; possuem, outrossim, uma organização 

pouco estável. 
 

Sua dimensão e sua forma são determinadas pelas do veículo causal. Apresenta uma 
espécie de estrias que o dividem, de uma maneira mais ou menos irregular, em 
segmentos de que cada um corresponde a uma região especial do cérebro físico, de sorte 
que cada categoria de pensamentos deveria funcionar por meio da porção que lhe é 
devidamente assinalada. Na maioria dos indivíduos comuns, o corpo mental está ainda tão 
im-perfeitamente desenvolvido que um grande número de suas regiões não está ainda em 
atividade. Uma tentativa qualquer de pensamento pertencente a uma destas regiões é 
obrigada a achar passagem através de um canal que não lhe é apropriado e está aberto e 
livre fortuitamente. Daí resulta que estas espécies de pensamentos são desordenadas e 
incompreensíveis. Eis porque certas pessoas têm aptidões para as matemáticas, 
enquanto outras são incapazes de somar corretamente. Eis ainda porque alguns 
compreendem e apreciam indistintamente a música, enquanto outras não podem distinguir 
uma ária de outra. 
 

Tôda a matéria do corpo mental deveria circular livremente. Não acontece sempre as-
sim. O homem deixa algumas vêzes o seu pensamento fixar-se, concentrar-se, solidificar-
se, por assim dizer, sôbre um assunto particular. A circulação é assim obstruída. Há con-
gestão e se produz no corpo mental uma espécie de excrescência. Daí provém o que 
consideramos como um preconceito. E enquanto não se der a completa desaparição desta 
excrescência, enquanto a livre circulação não se restabelecer, é impossível ao homem 
pensar com exatidão ou julgar nitidamente com o auxílio desta porção especial de sua 
mente. A congestão intercepta, com efeito, a livre passagem das ondas, quer externas, 
quer internas. 
 

Quando o homem se serve de uma das partes de seu corpo mental, êste vibra mais 
ràpidamente, dilata-se e cresce em dimensão. Quando o pensamento emitido se mantém 

num assunto especial, o crescimento torna-se permanente. Assim, pois, cada homem 
determina o crescimento de seu corpo mental numa direção boa ou má. 
 

Os bons pensamentos produzem, neste corpo, vibrações da matéria sutil. Esta matéria, 
por causa de seu pêso específico, tende a flutuar na parte superior do ovóide. Os pen-
samentos repreensíveis, ao contrário, tais como o egoísmo ou a avareza, que correspon-
dem sempre a vibrações de matéria mais densa, tendem a se restabelecer na parte inferi-
or. Resulta dessas considerações que o homem comum, habituado a entregar o corpo ao 
domínio de pensamentos egoístas de diversas naturezas, desenvolve, em geral, a porção 
inferior de seu corpo mental. Êste aparece, então, aproximadamente, sob a forma de um 
ôvo, cuja parte inferior apresenta um maior raio de curvatura. O homem que, ao contrário, 
soube reprimir êstes pensamentos inferiores e se tem, ùnicamente, ligado a sentimentos 
de ordem mais elevada, tende a alargar a parte superior de seu corpo mental. E o ovóide 
se apresenta em sentido inverso. Pelo estudo das côres e das estrias do corpo mental de 



 
 
um homem, o clarividente pode conhecer o caráter e, ao mesmo tempo, os progressos 
realizados no decurso de sua vida presente. Pelos exames dos traços idênticos do corpo 

causal, o clarividente distingue, além disso, os progressos que o Ego tem feito desde a 
Sua formação original, isto é, desde a época em que deixou o reino animal. 
 

Quando o homem dirige o pensamento para um objeto concreto, um livro, uma casa, 
uma paisagem, por exemplo, forma-se na parte superior do seu corpo mental urna peque-
nina imagem do objeto, a qual flutua em frente do rosto, ao nível dos olhos. Permanece 
essa imagem enquanto o pensamento se mantém fixo sôbre o objeto e persiste mesmo 
algum tempo depois. A duração desta imagem depende da intensidade e também da cla-
reza do pensamento. Além disso, essa imagem é inteiramente real e poderá ser vista por 
aquêles que tenham desenvolvido suficientemente a visão de seu próprio corpo mental. 
Do mesmo modo, quando pensamos em um dos nossos semelhantes, criamos em nosso 
corpo mental o seu retrato em ponto diminuto. Quando o nosso pensamento é puramente 
contemplativo e não encerra um determinado sentimento como a afeição ou a aversão, 
nem um determinado desejo, como por exemplo, o desejo de ver a pessoa em quem pen-
samos, o pensamento não afeta sensivelmente essa pessoa. 
 

Se, ao contrário, ao pensamento acompanha um sentimento qualquer, de afeição, por 
exemplo, além da formação da imagem, produz-se um outro fenômeno. O pensamento 
afetuoso cria uma forma definida a custa da matéria do corpo mental. Demais, por causa 
da emoção que encerra, atrai a matéria do corpo astral. Assim, constitui-se uma forma 
astro-mental que se escapa e flutua através do espaço na direção do objeto visado. 
Quando o pensamento é forte, mesmo uma grande distância entre o pensador e o objeto 
do pensamento não constitui obstáculo. Em geral, porém, o pensamento é fraco e não 
pode atuar senão dentro de uma extensão restrita. Em todo o caso, quando atinge aquêle 
a quem procurava, descarrega-se ao mesmo tempo sôbre o seu corpo astral e mental e 
lhes comunica a sua intensidade de vibrações. Em outros têrmos, pode-se dizer que se dá 
transferência de uma certa quantidade de fôrça e de uma certa quantidade de matéria da 
parte daquele que envia sôbre aquêle que recebe. De sorte que, tornando ao caso do 
pensamento afetuoso, notaremos naquele que o recebe, o despertar de um sentimento 
idêntico ao emitido e, ao mesmo tempo, um ligeiro fortalecimento de suas faculdades afe-
tivas. Um pensamento dessa natureza fortifica ainda o poder de amar daquele que o emi-
tiu; enfim, experimentam ambos os benéficos efeitos de um tal pensamento. 
 

Cada pensamento produz uma forma. Quando visa uma outra pessoa, viaja em direção a 

essa pessoa. Se é um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Se não 

pertence nem a uma, nem a outra categoria, anda errante por um certo tempo e pouco a pouco 

se desagrega. Cada um de nós deixa atrás de si por tôda parte onde caminha, uma série de 

formas-pensamentos. Na rua flutuam quantidades inumeráveis. Caminhamos no meio dêles. 

Quando o homem momentâneamente faz o vácuo em sua mente, os pensamentos que lhe não 

pertencem o assaltam; em geral, porém, o impressionam muito fracamente. Algumas vezes, 

todavia, um pensamento surge e atrai a sua 



 
 
atenção de um modo particular. Apodera-se dêle e o considera como coisa própria, fortifi-
ca-o pela ação de sua própria fôrça, e, por fim, o expele em estado de ir afetar qualquer 
outra pessoa. O homem não é responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente, 
porquanto pode não lhe pertencer. Porém, toma-se responsável quando se apodera de 
um pensamento e o fixa em si e depois o reenvia fortalecido. 
 

Os pensamentos egoístas de qualquer espécie vagueiam pela vizinhança daqueles 

que os emitem. O corpo mental da maior parte dos homens está envolto por êles, como 
por uma espécie de concha. Esta concha obscurece a visão mental e facilita a formação 
de preconceitos. 
 

Cada forma-pensamento é uma entidade temporária. Pode-se compará-Ia a uma bate-
ria elétrica carregada, esperando a ocasião de fazer a descarga. Determina sempre no 
corpo mental que atinge, um número de vibrações igual à sua e faz nascer um pensamen-
to idêntico. Portanto, se as partículas dêsse corpo já vibram com uma certa rapidez, em 
conseqüência de pensamentos de uma outra ordem, o pensamento que chega, espera a 
sua hora vagueando ao redor da pessoa visada até que o corpo mental dela esteja em 
suficiente repouso para lhe permitir entrar. Então, descarrega-se e cessa instantâneamen-
te de existir. 
 

O pensamento, quando é pessoal, atua inteiramente do mesmo modo em relação à 
pessoa que o engendrou e se descarrega sôbre ela quando a ocasião se apresenta. 
Quando o pensamento é mau, considera-o a pessoa que o gerou como obra de um de-
mônio tentador, quando, de fato, essa pessoa é o seu próprio tentador. Em geral, pode-se 
dizer que cada pensamento produz uma nova forma-pensamento. Porém, sob o império 
de certas circunstâncias, a repetição dêste pensamento, em lugar de produzir uma nova 
forma, funde-se com a primeira e a fortifica. De sorte que uma continuada meditação 
sôbre o mesmo assunto engendra, por vêzes, uma forma-pensamento de um poder 
formidável. Quando é má, pode tomar-se maléfico e durar muitos anos. Possui a 
aparência e os podêres de uma entidade realmente viva. 
 

Os pensamentos de que temos tratado agora são os que nascem na mente sem ne-
nhuma premeditação. Existem, porém, formas-pensamentos elaboradas intencionalmente 
com o fim de auxiliar os outros. São peculiares aos benfeitores da humanidade. Pensa-
mentos vigorosos, dirigidos inteligentemente, podem constituir um grande socorro para 
quem os recebe. São verdadeiros anjos da guarda; protegem contra a impureza, a irritabi-
lidade, o mêdo. 
 

A observação das formas e das côres, que afetam as formas-pensamentos, constitui 
um dos ramos dos mais interessantes dêste estudo. As côres indicam a natureza do pen-
samento e concordam de maneira absoluta com as que tivemos ocasião de descrever nos 
diferentes corpos. As formas mentais são extremamente variadas; cada uma delas se liga 
a um gênero determinado de pensamentos. 



 
 

Além dessas formas, cada pensamento de caráter definido, como, por exemplo, um 
pensamento de afeição ou de ódio, de devoção ou de desconfiança, de cólera ou de mê-
do, de orgulho ou de inveja, produz vibrações. Basta somente considerar-lhe a côr, para 
saber por que parte do corpo mental foi emitida. As vibrações produzidas transmitem-se à 
matéria mental ambiente, assim como as ondas sonoras se espalham, em seguida, em 
tôdas as direções. Quando atingem, de passagem, algum corpo mental cujo estado de 
passividade ou de receptividade é suficiente, em parte a êle se transmitem. Estas vibra-
ções não podem transmitir um pensamento definido e completo como fazem as formas-
pensamentos; tendem somente a fazer nascer um pensamento análogo àquele que a 
produziu. Assim, um pensamento provocado por sentimento de devoção incitará de modo 
geral à devoção. Mas, o objeto de adoração não será forçosamente o mesmo em todos os 
casos; poderá variar com cada uma das pessoas cujo corpo mental tiver sido atingido pela 
vibração. Ao contrário, a forma-pensamento não pode impressionar senão um indiví-duo 
em certo tempo. Transmite-lhe, se fôr receptivo, não somente um vago sentimento de 
devoção como também uma imagem precisa do ser adorado. 
 

A parte superior do corpo mental está completamente em desuso no homem comum. 
Ao contrário, na elite da humanidade, é dessa parte que se originam os pensamentos 
puros, bons e fortes. Cada um dos membros desta elite constitui, pois, uma potência be-
néfica para o mundo, porquanto as vibrações que emite de si tendem a despertar no corpo 
mental dos que podem corresponder-lhes, uma parte superior e nova, ao mesmo tempo 
que lhes desvendam campos de idéias inexploradas. 
 

Essas idéias não são sempre idênticas às que as provocaram, mas participam de sua 
natureza. Assim, as vibrações emanadas de um cérebro que se concentrou sôbre a Teo-
sofia, não comunicam necessàriamente idéias teosóficas a todos os que o rodeiam. Po-
rém, despertam nêles aspirações mais liberais e mais elevadas. É o que distingue as for-
mas-pensamentos desta espécie de ondas, porque, engendradas nas mesmas circuns-
tâncias, determinariam, nos sêres suficientemente preparados para recebê-las, idéias 
definidas e precisas sôbre a Teosofia. 
 

As côres do corpo astral têm a mesma significação que as do corpo mental e do corpo 
causal. Porém, são de várias oitavas abaixo e se aproximam mais do mundo físico. O 
corpo astral é a sede da paixão e da emoção; possui, por isso, côres adicionais que 
permitem ao homem manifestar sentimentos menos delicados. Uma côr parda ligeiramente 
avermelhada, por exemplo, denota a sensualidade; nuvens negras indicam a malícia e o 
ódio; um cinzento estranho e lívido denota o mêdo; enfim, um cinzento muito carregado, 
disposto em forma de círculos maciços ao redor do ovóide, exprime um estado de de-
pressão. A irritabilidade se revela pela presença de pequenas manchas escarlates, cor-
respondendo cada uma a um leve movimento de cólera. A inveja se manifesta por um 

pardo esverdeado particular, geralmente semeado dessas mesmas manchas escarlates
5

. 
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 Para melhor se compreender o assunto, recorra-se ao "Homem visível e invisível", de Leadbeater. 



 
 
O corpo astral é semelhante, em dimensão e forma, aos outros corpos. Na maioria dos 
casos, o seu contôrno é nitidamente indicado. Porém, no homem primitivo, é fre-

qüentemente muito irregular e parece uma nebulosidade de côres extremamente desa-
gradáveis. 
 

Quando o corpo astral está num estado relativo de repouso (o corpo absoluto não e-
xiste para êle), as côres que nêle se podem perceber indicam as sensações habituais do 
indivíduo ao qual pertence. Quando uma emoção viva, provocada por uma causa exterior, 
é sentida, a intensidade das vibrações produzidas domina algum tempo o corpo astral. Se 
se trata de devoção, por exemplo, o corpo astral inteiro se colora de azul. Enquanto a 
emoção intensamente persiste, apenas se descobre, através do azul, as suas verdadeiras 
côres. É mister, para vê-las de nôvo aparecer, que a fôrça do sentimento diminua. Esta 
espécie de espasmo da emoção, se me posso exprimir assim, trará um crescimento 
sensível da parte azul do corpo astral. De sorte que, no homem freqüentemente sujeito a 
uma tal, emoção, o corpo astral apresenta uma larga superfície azul. 
 

Todo “sentimento” de devoção é geralmente acompanhado de "pensamentos" piedo-
sos. Embora formados êsses pensamentos primeiramente no corpo mental, envolvem-se 
de uma grande quantidade de matéria astral, fazendo assim sentir-se a sua ação nos dois 
mundos. As suas vibrações estendem-se aos dois mundos; de maneira que o homem 
piedoso se toma um centro de devoção capaz de levar os que o rodeiam a partilhar simul-
tâneamente de suas idéias e de seus sentimentos. Estas observações são verdadeiras em 
todos os casos, quer se trate de afeição, cólera ou de qualquer outra paixão. 
 

Deve-se notar que o corpo mental só fracamente é impressionado pela torrente emo-
cional. Todavia, esta pode impedir que a atividade dêsse corpo chegue ao cérebro físico. 
Não é que o corpo mental seja afetado em si próprio, mas porque o corpo astral, interme-
diário entre o mundo mental e o físico, está animado de um movimento vibratório bem 
determinado, que se toma incapaz de transmitir ondas cuja rapidez não está em inteira 
harmonia com a do seu próprio movimento. 
 

As côres permanentes do corpo astral reagem sôbre o corpo mental. Reproduzem-se 

neste último com matizes correspondentes, mas de várias oitavas acima, absolutamente 

do mesmo modo que se reproduzem um som musical nas oitavas ascendentes. 
 

O corpo mental reage por sua vez sobre o corpo causal. 
 

É assim que as boas qualidades, provindas dos veículos inferiores, se estabelecem 
pouco a pouco de uma maneira permanente no Ego. O mesmo não sucede com os defei-
tos, porque as vibrações que exprimem não podem transmitir-se à matéria mental superior 
de que é formado o corpo causal. 
 

Até aqui temos descrito os veículos que são a expressão do Ego em seus mundos 

respectivos. Êstes veículos o Ego obtém por si, ao passo que o veículo físico lhe é forne- 



 
 
cido pela natureza, segundo as leis que explicaremos mais adiante. Embora até um certo 
ponto deva ser considerado uma expressão do Ego, êste veículo é, entretanto, uma mani-
festação imperfeita dêle. Dêsse veículo apenas uma parte vemos: a formada pelas subdi-
visões sólidas e liquidas da matéria física. O corpo contém matéria pertencente às de igual 
utilidade. A outra parte é invisível. Chama-se "duplo etérico"; "duplo", porque reproduz 
exatamente a forma e a dimensão da parte do corpo que vemos; "etérico", porque é 
formado desta matéria sutil cujas vibrações transmitem a luz à retina ocular. (E que não 
deve ser confundida com o éter verdadeiro do espaço do qual é a matéria negação.) A 
parte invisível do corpo físico é para nós da mais alta importância. É o veículo por inter-
médio do qual afluem, de uma parte, as correntes de atividade que conservam o corpo 
vivo, e de outra parte, as vibrações que correspondem aos pensamentos e aos 
sentimentos do corpo astral. Sem ela, o Ego não poderia utilizar as células de seu cérebro. 
 

A existência do corpo físico está sujeita a mudanças perpétuas. Somos obrigados a 
abastecê-lo sem cessar de alimento para a sua digestão, de ar para a sua respiração, de 
vitalidade para a sua absorção. Pela sua própria natureza, esta vitalidade é uma fôrça. 
Quando está envolvida de matéria, torna-se um elemento definido existente em todos os 
mundos. Não nos ocupamos, neste momento, senão da manifestação desta fôrça na sub-
divisão mais elevada do mundo físico. 
 

Assim como o sangue corre em nossas veias, a vitalidade circula ao longo dos nossos 

nervos. A menor irregularidade concernente à absorção ou escoamento da vitalidade pro-
voca, na matéria sutil do corpo, acidente que se pode comparar ao que se produz no 
corpo físico quando a circulação do sangue é anormal. 
 

A vitalidade é originada do Sol. Quando um átomo físico está carregado de vitalidade, 
atrai seis outros átomos. O conjunto forma um elemento etérico. A fôrça vital primária dis-
tribui-se pelos 7 átomos e, desde então, cada átomo contém parte dessa fôrça. No corpo 
humano, é a porção etérica do baço que é destinada a absorver o elemento assim produ-
zido. 
 

As partes constituintes dêste elemento separam-se imediatamente e se dirigem para 
as diferentes regiões do corpo que lhes são destinadas. O baço é um dos sete centros 
físicos. Em cada um dos nossos corpos sete centros semelhantes deveriam estar em 
atividade. Quando isto acontece, tais centros tornam-se visíveis para o clarividente. 
Aparecem-lhe sob a forma de leves turbilhões diáfanos, porque é por êles que a fôrça dos 
corpos superiores entra no corpo inferior, o físico. Para êste último, os centros estão 
localizados nos seguintes pontos: 1º - base da coluna vertebral; 2° - plexo solar; 3° - baço; 
4° - pouco acima do coração; 5º - garganta; 6º - parte compreendida entre os dois 
supercílios; 7° - ápice da cabeça. 
 

Além dêstes sete centros principais existem outros centros latentes, cujo despertar 

não é para desejar. 



 
 

A forma dos corpos superiores, vista pelo clarividente, é ovóide, porém a matéria que os 

compõe não está igualmente distribuída no ôvo. No centro do ovóide está o corpo físico; êste 

atrai fortemente a matéria astral que, por sua vez, atrai a mental. É o que explica o fato de estar 

a maior parte da matéria do corpo astral e o corpo mental condensada no corpo físico. Quando 

examinamos no mundo astral o corpo astral de um homem qualquer, inteiramente separado do 

corpo físico, distinguimos ainda a matéria astral condensada e afetando uma forma idêntica à 

do corpo físico. Óbvio é que sendo a matéria do plano astral muito mais fluida, o corpo astral dá 

a impressão de uma névoa densa, envolvida em outra névoa muito mais sutil. O mesmo 

fenômeno poderia ser observado em relação ao corpo mental. Por isso, se nos fôsse dado 

encontrar um amigo no mundo astral ou no mental, ser-nos-ia possível reconhecê-lo tão 

ràpidamente como no mundo físico. 
 

Eis, pois, em resumo, qual é a verdadeira constituição do homem: primeiramente, uma 
Mônada, uma Centelha da Divindade. Depois o Ego, expressão parcial da Mônada, criado 
para atender às diversas fases da evolução e capaz de voltar à Mônada, trazendo a sua 
colheita sob a forma de qualidades adquiridas graças a experiências acumuladas. Em 
seguida "uma personalidade", emissão parcial do Ego nos mundos inferiores. Esta palavra 
- personalidade - vem do latim persona, que significa máscara. Não é a personalidade, 
verdadeiramente, a máscara que envolve o Ego quando se manifesta em mundos inferio-
res ao seu? - Assim como o Ego é uma parte e uma expressão imperfeita da Mônada, é 
também a personalidade uma pequena parte e uma expressão imperfeita do Ego. Em 
suma, aquilo que julgamos ser o "homem" é, na realidade, apenas o fragmento de um 
fragmento. 
 

A personalidade reveste-se de três corpos, ou veículos: corpo mental, corpo astral e 
corpo físico. Enquanto o homem está vivo e desperto na terra, é limitada por seu corpo 
físico. Não emprega, com efeito, os corpos mental e astral senão como intermediários 
para entrar em contato com o físico. Uma das melhores observações a fazer para provar 
quanto é limitado o corpo físico, é esta: êste corpo fatiga-se fàcilmente, e tem necessidade 
de repouso periódico. Tôdas as noites o homem entrega-se ao sono e transfere sua 
atividade para o seu corpo astral que, não sendo nunca invadido pela fadiga, não tem 
necessidade de repouso. Enquanto o corpo físico dorme, o homem atua no mundo astral 
com maior ou menor liberdade, segundo o grau de desenvolvimento a que chegou. Assim 
o selvagem afasta-se sòmente algumas milhas da forma física adormecida e apenas 
guarda uma vaga consciência de seu estado. 
 

O homem mais desenvolvido é geralmente capaz de viajar em seu veículo astral por 

onde lhe aprouver. É também muito mais consciente que o selvagem. 
 

Todavia, poucas vêzes acontece lembrar-se, quando se desperta, do que viu e fêz no 
mundo astral. Algumas vêzes recorda-se de um incidente que lhe chamou a atenção, de 
uma experiência que o fêz progredir. E exprime êste estado dizendo que teve um sonho 
intenso e verdadeiro. 



 
 

Porém, na maioria das vêzes, suas lembranças são desesperadamente emaranhadas; 

nelas se mesclam vagas reminiscências da vida quotidiana. É o caso da grande generali-

dade dos sonhos, que são absurdos e confusos. 
 

Enfim, o homem completamente desenvolvido é tão consciente e ativo no mundo astral 
como no mundo físico, e conserva, em sua consciência de vigília, a plena lembrança dos 
atos que se passaram no mundo astral. A sua vida tem menos soluções de continuidade, 
e prossegue, sem nenhuma perda de consciência durante as vinte e quatro horas, e 
conseqüentemente, durante o decurso inteiro de sua vida terrestre e mesmo além da mor-
te. 



 
 

CAPITULO VI 
 

D E P O I S D A M O R T E 
 
 
 

A morte é o abandono do corpo físico. E êsse abandono não modifica o Ego, da 
mesma sorte que o mudar de roupa não transforma o homem físico em si mesmo. Sepa-
rado de seu corpo físico, o Ego continua a viver em seu corpo astral até que a fôrça pro-
duzida pelas emoções e paixões de sua existência terrestre, completamente se esgote. 
Dá-se, então, uma segunda morte. O homem abandona o seu corpo astral e vai viver em 
seu corpo mental, no plano mental inferior. Esta existência perdura até que os 
pensamentos e o vigor intelectual, gerados durante as suas vidas física e astral, estejam 
inteiramente gastos. Enfim, deixa o seu terceiro veículo, torna-se um Ego vivendo em seu 
próprio mundo e daqui em diante habita o seu corpo causal. 
 

Nada existe, pois, que corresponda à morte, tal como a concebemos. Na realidade, a 
nossa vida, que jamais se interrompe, compõe-se de uma série de fases sucessivamente 
vividas em três mundos. A repartição do tempo passado em cada um dêles, varia com o 
grau de evolução do indivíduo. O homem primitivo vive quase exclusivamente no mundo 
físico e passa alguns anos apenas no mundo astral, depois de cada uma de suas vidas 
físicas. À medida que se desenvolve, alonga-se a sua vida astral. Depois, quando a sua 
inteligência principia a expandir-se quando êle se torna capaz de pensar, começa igual-
mente a fazer um pequeno estágio no mundo mental. O homem das raças civilizadas vive 
mais tempo no mundo mental que no plano astral. Em resumo, pode-se dizer que, quanto 
mais evoluído é um indivíduo, tanto mais se lhe alonga a vida mental e diminui a vida as-
tral. 
 

A vida astral resulta de um conjunto de sentimentos impregnados de egoísmo. Se o 
egoísmo os dominou de todo, mui deploráveis serão as condições da vida astral. Ao con-
trário, se êsses sentimentos, embora manchados de personalismos, demonstravam bon-
dade e benevolência, será a existência astral relativamente agradável, mas ainda limitada. 
Quanto às aspirações, com fundamentos totalmente desprovidos de egoísmo, o Ego não 
lhes gozará as conseqüências senão em sua vida mental. Esta existência não pode, pois, 
deixar de ser senão infinitamente feliz. A vida astral tornada assim, pelo homem, ou 
miserável ou relativamente agradável, corresponde ao purgatório dos cristãos; e a exis-
tência mental inferior, expressão da felicidade perfeita, corresponde à idéia que fazem do 
paraíso. 
 

O homem cria o seu purgatório e o seu céu. Correspondem ambos a estados peculia-
res de consciência, porém, de forma alguma a um local, conforme a opinião geralmente 
admitida. Quanto ao inferno, é uma simples ficção, uma invenção teológica. Não existe. 
Entretanto, uma vida desregrada e extravagante conduz a um purgatório penosíssimo e 



 
 
de mui longa duração, porém não eterno, porque nem o purgatório, nem o céu podem ser, 
com efeito, eternos; uma causa finita não tem resultado infinito. Seria difícil dar, sôbre êste 
ponto, cifras exatas. As variedades de casos, de acôrdo com os indivíduos, são muito 
numerosas para se poder dar cifras sem cometer erros. Eis, entretanto, um esbôço que 
dará do assunto uma idéia. Para o homem inferior da classe média: pequeno mercador, 
empregado do comércio, a média das existências astrais é de cêrca de quarenta anos; a 
das vidas mentais, de duzentos anos. O homem que adquiriu uma certa dose de espiri-
tualidade e uma certa cultura teria, por exemplo, vinte anos de vida no mundo astral e mil 
anos no mundo celeste. Enfim, quem fôr notàvelmente evoluído, poderá reduzir a sua vida 
astral a alguns dias ou mesmo a algumas horas e permanecer mil e quinhentos anos no 
céu. 
 

Não só êsses períodos variam muitíssimo de duração, como também as condições de 
existência nos dois mundos diferem de maneira muito sensível. Em primeiro lugar, um fato 
existe que não podemos deixar de tomar em consideração: é a vitalidade de que é dotada 
a matéria dos diferentes corpos. O corpo físico é formado de células, tendo cada uma 
delas uma vida que lhe é própria. Estas células devem a sua atividade à segunda 
emanação proveniente do segundo aspecto da Divindade. São espécies diferentes e 
desempenham funções diversas; são coisas que o homem deve saber se deseja tomar-se 
conhecedor do trabalho que se opera em seu corpo físico, e quer conservar a saúde. 
 

As mesmas considerações se aplicam ao corpo astral e ao corpo mental. Na vida ce-
lular que os domina por completo, nada há ainda que se possa comparar à inteligência. Há 
somente um vigoroso instinto que dirige sempre esta vida para o que melhor possa servir 
ao seu desenvolvimento. A vida que anima a matéria do corpo astral e do mental, paira 
sôbre o arco exterior da evolução; move-se de cima para baixo ou do interior para o 
exterior, de tal sorte que para ela o progresso consiste em descer a formas de matéria 
mais densa relas quais aprende a se expandir. Ora, o desenvolvimento para o homem é 
absolutamente o oposto dêste. O homem, após ter-se mergulhado no seio da matéria, 
dela se liberta remontando à sua origem primeira. Êstes estados contraditórios provocam 
um conflito perpétuo entre o ser inferior e a vida que anima a matéria de seus diferentes 
veículos; pois que, de um lado, a vida celular tende a descer, ao passo que, do outro, o 
homem ascende para um estado mais perfeito. 
 

A matéria do corpo astral (ou antes a vida que ativa as suas moléculas) reclama para 
as necessidades de sua evolução, ondas tão variadas e grosseiras quanto possível. Esta 
vida, note-se, animará a matéria física na próxima fase de sua evolução; enquanto espera, 
deve acostumar-se às vibrações ainda mais lentas desta matéria. Ora, para obter êste 
resultado, procura as vibrações astrais menos elevadas, não porque tenha inteligência 
para se propor a um tal fim, mas somente graças a seu instinto, que o auxilia a descobrir o 
meio mais fácil de obtê-las. 



 
 

Do mesmo modo que as moléculas do corpo físico, as do corpo astral mudam cons-
tantemente. Entretanto, a vida, na massa dessas moléculas astrais, possui o sentimento 
íntimo, embora muito vago, de formar um todo, uma espécie de entidade temporária. Ig-
nora que faz parte de um corpo astral e não poderia compreender o que é um homem. 
Adivinha, porém, sem percebê-lo bem, que as suas condições atuais lhe permitem receber 
vibrações ao mesmo tempo muito mais numerosas e muito mais fortes que as que 
receberia às sôltas se vagasse na atmosfera. Nestas condições, somente esporà-
dicamente e com dificuldade receberia a irradiação das paixões e das emoções do ho-
mem, ao passo que, fazendo parte do corpo astral do homem, está mesmo no centro das 
vibrações e as sente em máximo de intensidade, sem excetuar uma só. Todos os esforços 
tendem, pois, para êste fim único: manter-se na boa posição ocupada. Está em contato 
com um elemento mais sutil do que ela própria, a matéria do corpo mental do homem, e 
possui a intuição de que, se chegasse a arrostar essa alguma coisa de mais sutil em seu 
próprio movimento, as suas vibrações seriam singularmente mais intensas e mais prolon-
gadas. 
 

Sendo a matéria astral o veículo do desejo e a matéria mental o veículo do pensa-
mento, êste instinto, tanto quanto o podemos explicar em nossa linguagem, atua de sorte 
que, se o corpo astral consegue persuadir-nos que nós queremos o que êle quer, quase 
fatalmente nos deixaremos arrastar por seu desejo. E assim exerce sôbre o homem uma 
pressão lenta e metódica, donde nasce uma espécie de desejo insaciável ou antes uma 
tentação para o que é grosseiro e mau. Por menos sensual que seja, esta pressão o im-
pele inevitàvelmente no caminho do que é baixo e impuro. Se fôr dotado de um caráter 
violento, ela o predispõe à irritabilidade. 
 

Quem não compreende claramente o alcance destas leis, comete, em geral, um dês-
tes dois erros: ou supõe que a tentação é devida às instigações de sua própria natureza, 
que acredita profundamente má, ou imagina que a pressão vem de fora, atribuindo-a a 
algum demônio imaginário. A verdade está entre os dois. 
 

A pressão é natural, não em relação ao homem, mas ao· veículo, do qual se serve. 
Todo desejo é incontestàvelmente normal e legítimo quanto ao veículo em si, mas quão 
funesto não é para o homem que lhe não sabe resistir! Para aquêles que, ao contrário, 
recusam entregar-se aos sentimentos sugeridos, eis o que se produz: as partículas que 
reclamam vibrações inferiores tornam-se apáticas por falta de nutrição; atrofiam-se mo-
mentâneamente e desprendem-se do corpo astral que lhes não convém mais. São substi-
tuídas por outras partículas cuja velocidade normal de vibrações está mais em harmonia 
com a velocidade admitida geralmente por êste homem em seu corpo astral. 
 

Isto nos explica aquilo que chamamos sugestões ou tentações da matéria inferior. 
Não lhes oponha o homem séria resistência e, em breve, de tal modo se acentuarão que 
lhe parecerá impossível dominá-los ou extirpá-los. De sorte que acabará identificando-se 
completamente com elas e satisfará, assim, o desejo que anima esta estranha semivida, 



 
 
peculiar às partículas do corpo astral. 
 

À morte do corpo físico, êste fraco estado de consciência astral é alarmado. Compre-
ende que está ameaçada a sua existência como massa distinta. Toma, por isso, medidas 
para defender-se e manter-se como massa distinta, tanto tempo quanto possível. Eis o 
que se passa: apodera-se das partículas do corpo astral cuja matéria é muito mais fluídica 
que a do corpo físico e as dispõe de maneira a poder resistir a qualquer superposição. 
Coloca, no exterior, tal qual uma casca de ôvo, as partículas mais grosseiras e mais 
densas, e dispõe as outras em camadas concêntricas. O corpo está, então, em conjunto, 
em condição de resistir ao choque exterior, tanto quanto lho permita a sua constituição. 
Pode, assim, conservar sua forma tanto tempo quanto fôr possível. 
 

Tôdas estas causas produzem no homem certos efeitos desagradáveis. A fisiologia do 
corpo astral é, está claro, inteiramente diversa da do corpo físico. Em primeiro lugar, êste 
recebe as impressões vindas de fora por meio de órgãos particulares, os órgãos dos 
sentidos, ao passo que o corpo astral verdadeiramente não tem sentidos. Aquilo que no 
corpo astral corresponde à visão, por exemplo, é a faculdade que têm as suas moléculas 
de responder aos impulsos exteriores provindos de moléculas semelhantes. Assim, porque 
o homem possui, em seu corpo, matéria pertencente a todas as subdivisões do mundo 
astral, é capaz de "ver" os objetos, formados por matéria de qualquer uma dessas 
subdivisões. 
 

Eis, por hipótese, no mundo astral, um objeto feito de matéria proveniente, ao mesmo 
tempo, da segunda e da terceira subdivisões. É certo que êste objeto só poderá ser "visto" 
por quem possuir na superfície de seu corpo astral partículas pertencentes às mesmas 
subdivisões, únicas capazes de receber e de registrar as vibrações emitidas pelo objeto. 
Ao contrário, um homem que, em conseqüência do vago estado de consciência de que 
falei, tenha disposto o seu corpo diferentemente, de forma que a matéria densa da 
subdivisão inferior esteja na superfície, não poderá ser impressionado pela vista dêste 
objeto, assim como não o seria o nosso corpo físico pelos gases que circulam ao redor 
dêle na atmosfera ou por tudo exclusivamente formado de matéria etérica. 
 

Durante a vida física, a substância do corpo astral é animada de uma perpétua agita-
ção. O movimento executado pelas suas partículas pode ser comparado ao das moléculas 
dágua, quando está prestes a ferver. Parece, então, que se encontram continuamente em 
sua superfície moléculas de tôdas as espécies. Daí resulta que, durante o sono, na hora 
em que o homem utiliza o seu corpo astral, torna-se capaz de "ver", de acôrdo com o seu 
progresso, todo objeto astral circunvizinho. 
 

Depois da morte, se o homem deixou (como acontece geralmente por ignorância) que 
a consciência astral modelasse o corpo astral, êle fica em condições bem diferentes. A 
superfície de seu corpo astral somente apresenta partículas inferiores e grosseiras; não 
pode, pois, receber do exterior senão impressões provindas de partículas semelhantes; de 
sorte que, em vez de contemplar o conjunto do mundo astral que o rodeia, não poderá 



 
 
ver senão o sétimo subplano e dêste a parte mais densa e impura. As vibrações desta 
pesada matéria exprimem somente sentimentos e emoções condenáveis, que se 
poderiam classificar entre as menos puras das entidades astrais. Parece, pois, 
claramente, que, colocado em tais condições, o homem só pode ver os habitantes menos 
evoluídos do mundo astral e não pode receber senão influências penosas e vulgares. 
 

Sente-se rodeado de outros homens cujo corpo astral é, na verdade, quase sempre de 
um caráter inteiramente comum. Mas, porque só lhe é possível ver e sentir o que há nêles 
de mais baixo e de mais grosseiro, parecem-lhes, inevitàvelmente, monstros de vício des-
providos da menor qualidade capaz de redimi-los. Até seus amigos lhe parecem inteira-
mente diferentes do que eram; porque lhe é atualmente impossível apreciar qualquer de 
suas melhores qualidades. Não é de surpreender pois, que êle considere o mundo astral 
como um inferno. Êste engano, de nenhum modo, é devido ao mundo astral. A si mesmo o 
deve o morto: primeiro, porque reteve sobre si uma excessiva quantidade de matéria mui 
grosseira; depois, porque se deixou dominar por êste vago estado de consciência; enfim, 
porque permitiu este arranjo particular de suas partículas astrais. 
 

Estudar tais questões é pôr-se em condições de resistir à pressão das partículas as-

trais durante a vida e de impedir, após a morte, que o corpo astral se reconstitua da forma 
habitual. Desta maneira, possui a faculdade de ver o mundo astral em seu conjunto e não 

sòmente a parte esclarecida e mais vil. 
 

O mundo astral oferece muitos pontos de semelhança com o mundo físico. Apresenta, 
como êste, diferentes aspectos segundo os indivíduos e para cada um, conforme a época 
de sua existência. É a sede da emoção e, ao mesmo tempo, dos pensamentos mais bai-
xos. E as emoções nêle se fazem sentir com muito mais violência que no mundo físico. 
Quando uma pessoa está acordada, impossível é avaliar bem a sua emoção, porque tôda 
a energia é empregada em por em atividade a matéria física mais densa de seu cérebro. 
Eis porque, no mundo físico, não podemos apreciar com exatidão um sentimento afetuoso, 
por exemplo. Porque não lhe percebemos a totalidade, mas somente a pequena parte, 
aquela que restou depois de terminado todo o trabalho necessário para produzir a 
atividade cerebral. As emoções no mundo astral são, pois, muito mais poderosas que no 
mundo físico. Quando conseguimos dominar estas emoções, estão ainda longe de excluir 
os pensamentos elevados. Por conseqüência, no mundo astral um homem pode, como se 
estivesse no plano físico, consagrar-se ao estudo, vir em auxílio de seus semelhantes, ou 
ficar inativo e vagar sem um fim determinado. 
 

O mundo astral se estende até a distância média da órbita da lua. É acessível em toda 
a extensão aos que não deixaram que se reorganizasse, aos a morte, a sua matéria astral. 
Todavia, a grande maioria de seus habitantes não se afasta da superfície da terra. As 
matérias das diferentes subdivisões dêsse mundo se "interpenetram" livremente. Porém, 
no conjunto, a matéria mais densa tende a afluir para o centro. Esta particularidade não é 
sem analogia com o fenômeno ocorrido num frasco cuja água tivesse em suspen- 



 
 
são várias espécies de matéria de densidades diferentes. Enquanto o líquido se man-
tivesse em agitação, as partículas estariam misturadas em sua massa. Notar-se-ia, entre-
tanto, que, no fundo do vaso, as mais densas estariam em maior número. Em suma, em-
bora não devamos considerar as diversas subdivisões do mundo astral como se super-
pondo à semelhança das camadas de cebola, o arranjo de sua matéria, entretanto, de 
alguma sorte, tem êste caráter. 
 

A matéria astral penetra a matéria física como se esta matéria física não existisse. 
Porém, cada subdivisão da matéria física atrai fortemente a matéria astral da subdivisão 
correspondente. Daí resulta que cada corpo físico tem sua reprodução astral. Tomemos 
um copo dágua e coloquemo-lo sôbre a mesa. O copo e a mesa, sendo feitos de matéria 
física em estado sólido, são penetrados pela matéria astral da subdivisão mais inferior. A 
água, sendo líquida, é penetrada pela matéria astral da 6ª subdivisão; ao passo que o ar 
que rodeia a ambos, sendo gasoso, é inteiramente penetrado pela matéria gasosa astral, 
ou, por outras palavras, pela matéria da 5ª subdivisão. Porém, do mesmo modo que o ar e 
a água, o copo e a mesa estão impregnados pela matéria mais sutil das subdivisões 
superiores do plano astral, que correspondem à matéria etérica. Notemos, todavia, que 
todo sólido astral é menos denso que o mais sutil dos éteres físicos. 
 

A menos que não tenha sofrido nôvo arranjo na matéria de seu corpo, o homem que 
se encontra no mundo astral, após a morte, aí não percebe grande diferença da vida 
física. Pode ir e vir em tôdas as direções, porém permanece de preferência na vizinhança 
do lugar onde viveu. Guarda a faculdade de ver ainda sua casa, seu quarto, seus móveis, 
seus parentes, seus amigos. Os vivos, quando de todo ignoram os mundos superiores, 
imaginam ter "perdido" aquêles que abandonaram o corpo físico. Mas os mortos não 
experimentam, sequer momentâneamente, a impressão de terem cessado de viver. 
 

Uma vez em seu corpo astral, não lhes é mais possível distinguir o corpo físico dos 
vivos; mas vêem o seu corpo astral e como a forma dêste é semelhante à forma do corpo 
físico, reconhecem a presença de seus amigos. Cada um dêles lhes parece envolvido de 
um ligeiro ovóide de bruma luminosa; e, por pouco que tenham adquirido uma certa facul-
dade de observação, podem notar outras pequenas modificações no meio ambiente. Pos-
suem, em todo caso, a certeza de não terem sido enviados a algum céu ou inferno lon-
gínquo; mas de estarem em contato com o mundo que, embora visto sob um ângulo dife-
rente, lhes é, todavia, familiar. 
 

O morto vê distintamente o corpo astral dos vivos, de sorte que é impossível julgar-se 
separado dêles. Entretanto, é incapaz de produzir a menor impressão sôbre êles quando 
estão acordados; nesse momento, com efeito, a consciência dos vivos se manifesta no 
plano físico e seu corpo astral serve apenas como um intermediário. Aquêle que está 
morto nem se pode comunicar com os seus, nem ler os seus pensamentos elevados; 
pode, porém, em compensação, graças à mudança da côr que se opera no astral deles, 
apreciar as emoções que sentem; e, com um pouco de prática e de observação, chega 



 
 
fàcilmente a ler os pensamentos que forem impregnados de egoísmo ou de desejo. 
 

Durante o sono, os fatos ocorrem de modo diferente. Neste momento, os vivos estão 
conscientes no mundo astral; vivem a lado do morto e com êle se podem comunicar tão 
livremente como o faziam durante a vida física. As emoções sentidas pelos vivos reagem 
fortemente sobre o morto que tem por êles afeição. Se os vivos sentem um desgosto, o 
morto só pode sofrer, e cruelmente. 
 

As condições da vida, após a morte, são quase infinitas em suas variedades, mas po-
dem ser determinadas por aquêles que queiram tomar o trabalho de compreender o mun-
do astral e de estudar o caráter de cada um. Êste caráter não muda com a morte. Os 
pensamentos, as emoções, os desejos são exatamente os mesmos que dantes. O homem 
fica em tudo semelhante ao que era, com exceção de seu corpo físico; sua felicidade ou 
sua desgraça depende da maneira como sentiu a perda dêste corpo físico. 
 

Se as suas aspirações eram de natureza a não poder exprimir-se senão com o auxílio 
de um corpo físico, o morto sofrerá, sem dúvida, consideràvelmente. Um desejo dêsse gê-
nero se manifesta por uma vibração do corpo astral, e enquanto estamos ainda neste 
mundo, a maior parte da energia desta vibração é empregada em pôr em atividade as 
pesadas partículas físicas. O desejo é, pois, muito mais intenso no plano astral que no 
plano físico; se o homem não tomou o hábito de dominá-lo e se, em sua nova vida, não o 
pode satisfazer, sentirá talvez longos e penosos sofrimentos. 
 

Tomemos, para melhor compreender, o caso de um indivíduo que seja ou intempe-
rante ou sensual. Nêle, a atração, durante a vida física, foi bastante poderosa para subju-
gar a razão, o senso comum, e todos os sentimentos de honorabilidade ou de afeição 
familiar. Depois da morte, êste homem se encontra, no mundo astral, em luta com os 
mesmos apetites, cem vêzes, porém, mais violentos, talvez; e então lhe é absolutamente 
impossível satisfazê-Ios, pois não tem mais corpo físico. Eis porque uma tal vida é para 
êle um verdadeiro inferno, o único, aliás, que existe. Entretanto, ninguém o puniu. 
Recolhe, pura e simplesmente, o fruto de suas próprias ações. Pouco a pouco, esta fôrça 
do desejo se esgota, à custa, é verdade, de terríveis sofrimentos, porque cada dia para 
êste desgraçado equivale a um milhar de anos. Não possui, como nós no mundo físico, a 
noção exata do tempo. São as suas sensações que lhe dão a medida do tempo. É da 
adul-eração dêstes fatos que nasceu a idéia blasfematória de uma condenação eterna. 
 

Outros casos existem menos extremos, nos quais a sêde de um desejo que não pode 
ser apaziguado, se traduz por urna tortura. Por exemplo, o de um homem que não tem um 
vício especial: nem intemperança, nem sensualidade, porém que, entretanto, se apegou 
unicamente às coisas do mundo físico e consagrou seu tempo aos negócios ou a uma 
vida mundana sem objetivo. Para êle, o mundo astral é um lugar de tormentos. As únicas 
coisas pelas quais sentia gôsto não lhe estão mais ao alcance. Não se encontra aí 
nenhuma espécie de negócio, nada que lembre o "mundo" no sentido que atribuímos a 



 
 
essa palavra. Embora não lhe faltem pessoas com quem tratar, a sociedade é muito dife-

rente da nossa, porque é despida de banalidades. 
 

Todavia, êstes casos constituem exceção. Para a maioria dos homens, a vida do além 
é muito mais feliz que a física. O primeiro sentimento de que o morto tem, quase sempre, 
consciência é o da mais admirável e deliciosa liberdade. Nada o atormenta; nenhum dever 
a cumprir senão aquêle que a si mesmo tiver impôsto. Salvo raras exceções, o homem 
passa a sua vida física a agir contra seu gôsto e suas aspirações, por causa da 
necessidade de prover às suas próprias necessidades e às de sua família. Na vida astral, 
não há mais necessidade disso. Não é preciso comer, nem se abrigar, pois o frio e o calor 
não têm influência; cada um, pela simples ginástica de seu pensamento, reveste-se con-
forme lhe agrada. Pela primeira vez, desde a sua primeira infância, o homem é inteira-
mente livre de empregar todo o tempo de que dispõe para fazer o que lhe agrade. 
 

Ora, os prazeres neste plano aumentam consideràvelmente de intensidade, exceto, bem 

entendido, o caso de exigirem para se exprimir a presença do corpo físico. Se ama as belezas 

da natureza, ei-lo capaz de viajar com uma rapidez admirável e sem fadiga através do mundo, 

de contemplar os sítios mais maravilhosos e de explorar os recantos mais ignorados. Se a arte 

o apaixona sobretudo, as obras-primas estão à sua disposição. Se é a música que prefere, 

nada o impede de se dirigir aos lugares onde está sendo executada, e está, aliás, em melhores 

condições de apreciá-la do que outrora, porque, embora não possa ouvir os sons físicos, está 

em condições de sentir a impressão dos efeitos musicais, e de um modo mais perfeito do que 

no plano físico. Se é a Ciência que o atrai, pode colocar-se junto dos grandes sábios da terra e 

dêles haurir pensamentos ou idéias. Demais, nada o impedirá de se entregar a pesquisas 

pessoais nas ciências astrais e de obter resultados mais concludentes do que lhe foi possível 

no plano físico. Enfim, aquêle cuja verdadeira felicidade aqui na terra consistia em socorrer 

seus semelhantes, encontrará, no mundo astral, um amplo campo de ação para os seus 

esforços filantrópicos. 
 

Lá, os homens não sofrem fome, nem frio, nem moléstias. Encontra-se ali um grande 
número de ignorantes que aspiram instruir-se; alguns que, aprisionados pelos desejos das 
coisas do mundo físico, experimentam a necessidade de uma explicação que lhes permita 
ascender a níveis superiores; outros, enfim, que, embaraçados nas malhas da sua 
imaginação, estão impossibilitados de se desembaraçar por suas próprias fôrças e são 
obrigados a recorrer, para isso, a um de seus semelhantes, já habituado a compreender 
as coisas astrais e capaz de fazer distinguir os fatos reais do mundo da sua falsa 
representação. Todos êstes infelizes podem ser auxiliados pelo homem inteligente e pres-
tativo; muitos há que, precipitados no além, ignoram totalmente as condições de sua nova 
vida, não sabendo mesmo que estão mortos e que, quando disto se apercebem temem o 
destino fatal predito nos ensinos teológicos errôneos. Tudo isto lhes torna ainda mais ne-
cessários o encorajamento e o confôrto moral, que sòmente pode prodigalizar o homem 
de bom senso possuidor de algumas noções sôbre as leis da natureza. 



 
 

Assim, não são nem as ocupações úteis, nem os amigos o que pode faltar a quem le-
vou na terra uma vida razoável. Porque, assim como no plano físico, os sêres, cujas ten-
dências e aspirações se assemelham, se sentem naturalmente atraídos uns para os ou-
tros. Demais, um grande número de regiões na natureza, que no curso da vida física estão 
dissimuladas atrás do véu espêsso da matéria, se oferece no mundo astral ao exame 
daqueles a quem o seu estudo possa interessar. 
 

De uma maneira geral, pode-se dizer que cada um cria a seu próprio ambiente. Já 
chamamos a atenção do leitor sôbre as sete subdivisões do mundo astral. Contando-as de 
cima para baixo, isto é, tomando por ponto de partida a menos material, verificamos que 
se agrupam naturalmente em três classes: a primeira compreende as subdivisões 
primeira, segunda e terceira; a segunda, as subdivisões quarta, quinta e sexta; e a 
terceira, a sétima subdivisão, a menos elevada de tôdas. Como já o assinalei, embora 
essas subdivisões se interpenetrem tôdas, a substância delas tende a dispor-se de acôrdo 
com o seu pêso específico de forma a manter a matéria pertencente às subdivisões 
superiores, mais distante da terra do que a matéria das subdivisões inferiores. 
 

Não deve, pois, causar admiração que a habitante do mundo astral, apesar de ter a 
faculdade de se mover um pouco em todos os recantos dêsse mundo, manifeste entretan-
to uma natural tendência a pairar no nível precisamente correspondente à mais pesada 
matéria predominante em seu corpo astral. O homem que, depois da morte, impediu a 
recomposição instintiva da matéria dêste corpo astral, não fica sujeito a nenhuma das leis 
que regem a mundo astral. Os indivíduos, porém, que, na maioria, deixam realizar-se tal 
recomposição, não ficam livres de restrições em seus movimentos. Não porque alguma 
coisa as impeça de se elevarem a níveis superiores ou de descerem muito baixo, mas 
ùnicamente porque não estão aptos à recepção de sensações precisas senão de uma 
determinada porção dêste mundo. 
 

Tive já ocasião de expor o estado do homem em nível mais baixo, encerrada numa 
espêssa camada de matéria. Devido à grande densidade desta matéria em relação às 
outras, recebe então muito menos vibrações estranhas à subdivisão em que se acha, do 
que aquêles que estão em outro qualquer nível. O pêso específico de seu próprio corpo 
astral tende a fazê-lo flutuar abaixo da superfície da terra. A matéria física do planêta não 
tem absolutamente existência para os seus sentidos astrais. Sente-se atraído 
naturalmente para a matéria astral menos delicada, que nada mais é que a contraparte da 
matéria sólida. Um homem que se identificar com a mais baixa das subdivisões, encontra-
se na obscuridade e até certo ponto separado dos outros mortos que, graças às suas 
vidas me-lhores, vivem em esferas mais elevadas. 
 

A quarta, a quinta e a sexta subdivisões do mundo astral (para as quais grande maio-
ria se sente atraída) são ali uma reprodução exata do mundo físico e de seus acessórios 
familiares. Na sexta subdivisão a vida é a mesma que no plano físico, exceção todavia do 
corpo físico e suas necessidades. Ao nos elevarmos à quinta e em seguida à quarta, elas 



 
 
se tornam cada vez menos materiais, afastando-se ainda mais do nosso baixo mundo e 

de seus vis interêsses. 
 

A primeira, a segunda e a terceira subdivisões, conquanto ocupem o mesmo espaço, 
dão, contudo, a impressão do mais absoluto afastamento do nosso mundo; portanto, mais 
puras e mais sutis. O homem que reside nestes níveis, perde de vista a Terra e tudo que 
lhe pertence; fica, na maior parte do tempo, profundamente concentrado em si mesmo, 
criando o próprio ambiente. Todavia, o que compõe êste meio é suficientemente objetivo, 
para se tornar perceptível aos outros habitantes do mesmo nível e mesmo à visão do cla-
rividente. 
 

Esta região é o "Summerland", o país onde reina um eterno verão e do qual se ouve 
falar nas reuniões espíritas, mundo êste em que, pelo simples poder do pensamento, os 
mortos eregem casas, escolas, cidades. Conquanto para nós imaginárias, estas criações 
são para êles tão reais e positivas como o são para nós as nossas casas, templos... cons-
truídos de pedra. Inúmeras pessoas passam assim uma existência muito agradável, du-
rante muitos anos, no meio das criações do próprio pensamento. 
 

Algumas destas paisagens são verdadeiramente maravilhosas. Lagos encantadores, 

imponentes montanhas, jardins deliciosos, cuja beleza excede a tôda concepção no mun-do 

físico, nada faltando. Entretanto, nem tudo é sempre assim, pois certas formas-pensamentos 

parecem ridículas ao clarividente exercitado (isto é, àqueles que aprenderam a ver as coisas 

tais como elas são). Por exemplo, as que são produzidas por um ignorante depois de muitos 

esforços e que representam, quase sempre, muitas destas tão curiosas descrições simbólicas 

que se encontram nas escrituras. Certamente, a representação de um animal cheio de olhos ou 

de um mar ao mesmo tempo límpido como um cristal e inflamado, pode parecer grotesca, mas 

satisfaz perfeitamente ao espírito que as produziu. O mundo astral está cheio de imagens e 

paisagens formadas desta maneira. Os homens de tôdas as religiões aí reproduzem suas 

divindades e seus paraísos conforme a concepção que dêles se habituaram a fazer. Êles são, 

pois, perfeitamente felizes, até que passem ao mundo mental, onde vão estar mais avançados 

no caminho da verdade. 
 

Todos, após a morte (falo dos que deixaram que a matéria astral se reorganizasse 
espontâneamente), todos, digo, passam sucessivamente através de cada uma de suas 
subdivisões. Em geral, não somos perfeitamente conscientes em tôdas elas. O corpo as-
tral, no homem pouco cultivado mas honrado, não contém senão pequena quantidade de 
matéria pertencente à sétima subdivisão, insuficiente, aliás, para formar uma espêssa 
camada. A reconstituição inconsciente coloca no exterior do corpo sua matéria mais den-
sa. Na generalidade dos casos, é a matéria da sexta subdivisão misturada com pequena 
parte da sétima. Assim é sempre possível neste caso perceber a contraparte do nosso 
mundo físico. 
 

O Ego pouco a pouco se concentra sôbre si mesmo, abandonando, uma após outra, 

as subdivisões astrais. Mas as suas permanências sucessivas em cada uma delas não 



 
 
são de igual duração, porque as diferentes matérias destas subdivisões não se encontram 
em quantidades iguais no corpo astral. A permanência em cada subdivisão varia com a 
quantidade de matéria correspondente contida no corpo astral. Por sua vez, a composição 
do corpo astral depende da vida que o homem levou, das paixões que satisfez, enfim, da 
categoria de matéria que, devido à vida terrestre, atraiu e conseguiu fixar em si. Quando 
se acha na sexta seção, no meio de lugares e pessoas que lhe foram familiares na vida, o 
homem de mediana mentalidade, à medida que o tempo passa, vê tudo ir pouco a pouco 
se desvanecendo, perdendo a importância que lhe atribuía. Tende a procurar formar um 
ambiente em relação com a natureza dos pensamentos preponderantes em seu espírito. 
Desde que atinge a terceira subdivisão, percebe que êste traço característico eclipsou 
totalmente a visão da realidade do mundo astral. 
 

A segunda subdivisão é levemente menos material que a terceira; se esta última é pa-
ra os espíritas o "Summerland", a primeira é o paraíso material dos ortodoxos mais igno-
rantes. Quanto à primeira subdivisão, a mais elevada, parece ser reservada aos que, du-
rante a vida, se dedicaram simultâneamente a ocupações materiais e intelectuais, não 
com o fim de beneficiar seus semelhantes, mas em pura ambição pessoal ou na 
esperança de fruir uma satisfação para o espírito, e nisso, acrescentemos, se consideram 
perfeitamente felizes. Mais tarde, quando se sentirem capazes de apreciar coisas mais 
elevadas, atingirão um nível superior com o qual êles estarão em perfeita harmonia. 
 

Na vida astral, as pessoas da mesma nacionalidade, cujos interesses são comuns, se 
agrupam exatamente como aqui embaixo. Os devotos, por exemplo, que imaginaram um 
céu material, não se misturam com os que não professam sua religião, desde que as idéi-
as sôbre os prazeres celestes, não estejam em relação com as suas. Nada, entretanto, 
impede a um cristão de ir ao céu de um hinduísta ou muçulmano. Mas é pouco provável 
que o faça, porque seus interêsses e tendências estão todos no próprio céu de sua religi-
ão, onde está em companhia de amigos que partilham suas convicções. É necessário 
dizer que o verdadeiro céu não é o que cada religião se esforça em descrever e que não 
passa de uma grosseira representação material. Teremos ocasião de explicar o verdadeiro 
"paraíso" quando estudarmos o mundo mental. 
 

Aquêle que, após a morte, não deixou que se fizesse a reconstituição instintiva da 
matéria de seu corpo astral, é livre de percorrer o mundo astral em tôda sua extensão, va-
gueando à vontade em tôdas as direções. Abrange e examina a totalidade dêsse mundo, 
ao contrário do·s outros, que lhe não vêem senão parte. Não julga existam multidões no 
mundo astral. Com efeito, êste mundo é mais extenso que a superfície, da terra física e 
além disso sua população é um pouco menos numerosa, porque a média da duração da 
vida no plano astral é um pouco menor que a no plano físico. 
 

Os mortos, todavia, não são os únicos habitantes dêste mundo. Nêle se encontra cêr-

ca de um têrço dos viventes, os que temporàriamente abandonaram seus corpos físicos 

durante o sono. Além do homem, encontramos grande número de outros habitantes. Al- 



 
 
guns dentre êstes são muito inferiores; outros, são muito superiores ao homem. Os espíri-
tos da natureza, êste reino tão importante, têm alguns de seus membros no mundo astral, 
onde constituem grande parte da população. Outros estão no mundo físico; revestidos de 
corpos etéricos, excedem ao limite de percepção da visão física ordinária. Em geral, as 
circunstâncias nas quais podemos vê-los não são extremamente raras e em muitos recan-
tos isolados das montanhas estas aparições são lendárias entre os camponeses, que os 

chamam fadas, duendes, gnomos diabretes
6

. 
 

Verdadeiros proteus, preferem entretanto adotar uma forma humana em miniatura. 
Como não estão ainda individualizados, nada nos impede considera-los como animais 
etéricos ou astrais. Entretanto, muitos dentre êles são tão inteligentes quanto a média dos 
homens. Têm nacionalidades e tipos exatamente como nós. Em geral, são divididos em 
quatro grandes classes: espíritos da terra, espíritos da água, espíritos do fogo e espíritos 
do ar. Ùnicamente êstes, os do ar, residem no mundo astral; seu número é aí tão 
prodigioso que os encontramos em tôda parte. 
 

Um outro grande reino tem seus representantes no mundo astral: é o dos Anjos (na 
Índia chamados Devas). São sêres cuja evolução está mais adiantada do que a nossa. 

Ùnicamente os menos avançados tocam o mundo astral; são aquêles cujo desenvolvi-
mento poderia, por exemplo, ser comparado ao atingido pelo homem radicalmente bom. 
 

Nós não somos nem os únicos nem os principais habitantes do nosso sistema solar. Há 

outras séries de evolução que se desenvolvem paralelamente à nossa, sem passar pela fase 

humana, conquanto tôdas sejam obrigadas a atravessar um nível correspondente ao da 

humanidade. Numa destas séries encontramos os espíritos da natureza, citados acima, e, em 

nível superior a esta série, está o grande reino dos Anjos. Devido ao nosso atual grau de 

evolução, é rara a ocasião que se nos oferece de entrar em relação com eles. Mas, à medida 

que nos desenvolvemos, possível e nos seja dado vê-Ias mais vêzes. 
 
 

Quando tôdas as baixas emoções do homem estão esgotadas, falo das que encerram 
qualquer partícula de egoísmo sua vida no mundo astral está terminada. O Ego passa 
então para o mundo mental. Não se deve pensar que, para isto, no espaço se dê algum 
deslocamento. O processo consiste simplesmente em ultrapassar a mais sutil de tôdas as 
matérias astrais. Então o homem só é consciente no mundo mental. Seu corpo astral, 
todavia, não está ainda totalmente desagregado, porém apenas em via disso. Existe, ain-
da, mas como cadáver astral. Da mesma forma que o cadáver físico, é abandonado. Há, 
entretanto, certa diferença entre êstes dois cadáveres, digna de ser examinada pelas 
conseqüências que dela decorrem. 
 

Quando o homem deixa seu corpo físico, a separação é quase sempre completa. Em 
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relação com a matéria do corpo astral, muito mais tênue, as coisas não se passam da 
mesma forma. No decorrer da vida física, um homem comum se identifica e se absorve de 
tal forma na matéria astral (isto significa que se identifica de uma maneira completa com 
seus baixos desejos) que a fôrça atrativa do Ego não tem poder suficiente para separá-las 
completamente. E então, quando se liberta do corpo astral para agir no mental, perde uma 
parte de si mesmo; abandona alguma coisa de si, que fica prisioneira na matéria do corpo 
astral. 
 

É assim que o cadáver astral guarda um certo resto de vida, graças ao qual continua a 
mover-se livremente, e isso faz com que os ignorantes o tomem pelo próprio homem; tanto 
mais que esta insignificante parcela de sua consciência, apesar de não fazer mais parte 
dêle, se julga e fala como se ainda fôsse homem. Certamente possui recordações do 
homem, porém dêle não é senão uma fraca e enganadora representação. Algumas vêzes, 
nas sessões espíritas, entra-se em contato com uma entidade dêste gênero; ficamos 
surpreendidos então e perguntamos como pode um ser ficar tão deteriorado depois de sua 
morte. São estas entidades fragmentárias que recebem o nome de "sombras". 
 

Por fim, êste fragmento de consciência se extingue no corpo astral, sem todavia voltar 
ao Ego a quem anteriormente pertenceu. Isto não impede ao cadáver astral subsistir, mas 
sem manifestar o mais leve traço de sua vida anterior. Demos-lhe o nome de "casca". 
Unicamente por seu poder uma "casca" não se pode manifestar nas sessões de espiri-
tismo nem agir de qualquer maneira. Mas lhe acontece freqüentemente ser capturada por 
alguns espíritos da natureza, de caráter maligno, que se servem momentâneamente dela 
como habitação. Uma "casca" assim habitada pode comunicar-se em sessões e com êste 
disfarce representar perfeitamente o papel daquele a quem pertencera, pois alguns de 
seus traços característicos e certos clarões de sua memória, que emanam ainda do seu 
corpo astral, são suscetíveis de ser evocados pelos espíritos da natureza. 
 

Quando adormecemos, abandonamos inteiramente o veículo físico, concentrando-nos 
no nosso corpo astral. No ato da morte, o homem leva consigo a parte etérica do corpo 
físico e, por conseqüência, enquanto não consegue se desembaraçar dela, permanece 
num estado de completa inconsciência. O duplo etérica não é um veículo nem pode ser 
utilizado como tal. Assim, enquanto o homem está envolvido por êle, não se sente apta 
para funcionar nem no plano física nem no astral. Há homens que conseguem desemba-
raçar-se dêste invólucro etérico imediatamente; outros, conservam-na horas, dias e mes-
mo semanas. 
 

Não é absolutamente certo, aliás, que o homem, uma vez livre de seu duplo etérico, 
tenha imediatamente consciência do plano astral, porque existe nêle em grande parte as 
mais baixas matérias astrais, o que permite a formação de uma capa ou camada que o 
envolve por todos os lados. Muitas vêzes êle é absolutamente incapaz de utilizar esta ma-
téria. Se viveu honestamente, estará pouco habituado a empregá-la e a responder às suas 
vibrações, para que imediatamente lhe venha a prática disso. Pode assim permanecer 



 
 
inconsciente até que, de uma parte, pouco a pouco, esta matéria se consuma, de outra 
parte venha à superfície a matéria de que habitualmente se serviu. Contudo, a eclosão 
não é total. Mesmo na "casca" mais cuidadosamente feita acontece abrigarem-se 
passagens até a superfície da matéria mais fina, de modo que o homem tem vislumbres 
rápidos e intermitentes do meio que o rodeia. 
 

Há pessoas que se agarram de maneira tão desesperadora ao seu veículo físico, que 
não querem também largar mais o duplo e fazem todos os esforços para retê-lo. Muitas 
vêzes o conseguem, durante longo tempo, mas com grande sacrifício de seu bem-estar. 
Ficam assim excluídos dos dois mundos e se sentem circundados de uma espêssa bruma 
cinzenta, através da qual as coisas do mundo físico lhe aparecem muito vagas e incolores. 
Continuamente combatem para se manterem nesta miserável situação e a ela se aferram 
apesar de tudo; o duplo etérico parece-lhes indispensável; julgam que êle constitui o único 
laço com o mundo que exclusivamente conhecem. De sorte que vagueiam isolados e 
miseráveis, até o momento que, extremamente fatigados, suas fôrças lhes faltam. Não 
podendo mais reter o duplo etérico, passam para a relativa felicidade que lhes dá a vida 
astral. Muitas vêzes, no seu desespêro, apegam-se a outros corpos, procurando nêles se 
introduzir. Algumas vêzes o conseguem. Podem apoderar-se, por exemplo, do corpo de 
um recém-nascido, expulsando a personalidade ainda fraca à qual o corpo era destinado; 
outras vêzes, é do corpo de um animal de que se apossam. Semelhante perturbação 
procede somente de uma completa ignorância; estas coisas jamais acontecem a quem 
compreende as leis da vida e da morte. 
 

Quando, por sua vez, a vida astral termina o homem morre para êsse mundo, e des-
perta no mundo mental. Êste mundo é, para êle, totalmente diferente do que o é para o 
clarividente exercitado, que o percorre em tôdas as direções e nêle vive como se estivesse 
no mundo físico ou astral. O homem comum cercou-se, durante tôda a sua vida, de uma 
espêssa massa de formas-pensamentos. Algumas, que são passageiras, e às quais liga 
pouca importância, há muito tempo dêle se separaram; mas as que representam os 
interêsses primordiais de sua vida, permanecem sempre em tôrno dêle, e cada vez mais 
poderosas se tornam. As que foram de cunho egoístico fundiram sua fôrça na matéria 
astral e se esgotaram durante a vida astral. Mas as que são inteiramente desinteressadas 
pertencem, exclusivamente, ao corpo mental, e quando o homem se acha no mundo 
mental, é por intermédio destas formas-pensamentos que pode apreciá-lo. 
 

Seu corpo mental está ainda longe do completo desenvolvimento. Unicamente as par-
tes que utilizou para atos generosos, estão realmente em plena atividade. Quando de 
nôvo desperta, após a segunda morte, o que primeiramente sente é uma felicidade e uma 
vitalidade inconcebíveis, uma alegria tão completa de viver, que nada mais deseja. Esta 
alegria é o princípio de vida em todos os mundos superiores do sistema. A própria vida 
astral oferece momentos de felicidade e até de felicidade maior do que aquela que nós 
aqui conhecemos. Mas a vida celeste do mundo mental é de tal forma mais feliz ainda, 
que não podemos estabelecer nenhuma comparação. Em cada um dos mundos superio- 



 
 
res, temos a mesma impressão. Parece que em cada um dêles se goza a mais absoluta 

das felicidades. E, entretanto, quando atingimos o imediato, percebemos que excede em 

muito àquele que acabamos de deixar. 
 

E, ao mesmo tempo que a felicidade, crescem a sabedoria e a amplidão das idéias. 

Quantos homens se agitam no mundo físico, persuadidos de que são os mais ativos e os mais 

sábios dentre todos. Apenas aportam no mundo astral, imediatamente a verdade lhes aparece. 

Descobrem que foram, ao contrário, semelhantes à lagarta que rasteja e nada vê além da 

fôlha, ao passo que, doravante, tal como a borboleta, abriram as asas e voam ao sol de um 

mundo mais vasto e mais glorioso. Por mais impossível que isto pareça, o homem experimenta 

a mesma impressão quando passa ao mundo mental, porque esta nova vida, por sua vez, é de 

tal forma mais completa, mais extensa e intensa que a vida astral, que nenhuma comparação, 

eu o repito, pode ser estabelecida. E quando refletimos que além existe outra vida, a do mundo 

da intuição, ante a qual a própria vida mental não é senão um pálido luar, perguntamos, qual 

poderá ser o esplendor de tal luminosidade? 
 
 

A posição do homem no mundo mental difere consideràvelmente da do mundo astral. 
Lá, servia-se de um corpo ao qual já estava muito acostumado, pois que, cada noite, du-
rante o sono, tinha o hábito de empregá-lo. Vive aqui, num veículo que não conhece e que 
além disso está longe de ser completamente desenvolvido e que em grande parte o isola. 
A porção inferior de sua natureza extinguiu-se durante seu tempo de "purgatório"; agora 
só lhe restam os pensamentos mais delicados, as belas e generosas aspirações de sua 
vida terrestre. Tôdas se comprimem e o envolvem, formando em tôrno dêle uma espécie 
de invólucro por meio do qual fica em condições de se harmonizar com certas categorias 
de vibrações provenientes da matéria sutil. 
 

Êstes pensamentos constituem verdadeiras fôrças, graças às quais lhe será possível 
gozar o mundo celeste e aí, neste imenso repositório de belezas inenarráveis, saciar a 
sêde de seu espírito. O que aí pode adquirir corresponde, precisamente, ao poder de seus 
pensamentos e de suas aspirações, porque é neste mundo que existe a inteira plenitude 
do Espírito Divino, aberto em sua infinita bondade a tôdas as almas, na medida de seus 
méritos. Aquêle que completou a evolução humana e desenvolveu inteiramente o germe 
divino contido em si, não acha extraordinária uma tal glória. Mas nenhum de nós atingiu tal 
adiantamento; e, como estamos ainda apenas lentamente caminhando para esta 
perfeição, não surpreende que não possamos fazer disto uma idéia do conjunto. 
 

Mas cada um aí tem a sua parte, em proporção aos seus esforços anteriores. Nem 
todos os indivíduos têm capacidades semelhantes. Existe, no Oriente, a lenda de que 
todos nós trazemos conosco um copo, para uns grande, para outros pequeno; porém, 
grande ou pequeno, cheio até a borda. O oceano da felicidade é grande demais para se 
esgotar satisfazendo a todos. 
 

Se o homem quiser gozar dêste esplendor inaudito, que prepare por si mesmo as ja- 



 
 
nelas que lhe permitirão ver estas maravilhas. Em outros têrmos, as próprias formas-

pensamentos devem pô-lo em condições de poder vibrar com as fôrças exteriores. Se, durante 

a vida terrestre, sòmente se preocupou com questões de ordem física, então ne-gligenciou 

abrir janelas através das quais a resplendente luz dos mundos superiores po-deria atingi-Ia. É 

difícil deixar de encontrar no homem, desde que tenha transposto o nível do selvagem 

primitivo, pelo menos alguns sentimentos de pura generosidade; basta o mais simples e 

humilde dêstes sentimentos para que êle tenha, pelo menos, uma janela aberta. 
 
 

O homem comum não manifesta grande atividade no mundo mental. Antes de tudo é 
receptivo; quanto a ver o que se encontra fora do próprio acervo de seus pensamentos, 
não o pode senão muito debilmente. Vive cercado de fôrças vivas, de anjos, poderosos 
habitantes dêste mundo glorioso; muitos dêles são sensíveis a certas aspirações do ho-
mem e lhes correspondem prontamente. Mas o homem não pode tirar vantagens disso, 
senão proporcionalmente ao seu preparo prévio. Seus pensamentos e aspirações correm, 
com efeito, segundo certas linhas, exclusivamente, e lhe é impossível traçar uma direção 
nova. Os pensamentos elevados podem tomar grande número de direções. Citemos, entre 
elas: a ciência, a arte, a filosofia. Um homem que se encaminha segundo uma destas 
direções, encontra inúmeras distrações determinadas unicamente pela potência de per-
cepção que soube adquirir. 
 

A maior parte dos indivíduos não tem pensamentos elevados senão os referentes à 
afeição e à devoção. Quem ama profundamente outra pessoa ou experimenta um sincero 
sentimento de devoção para com uma certa divindade, forma uma poderosa imagem 
mental do amigo ou da divindade e o objeto dêste sentimento está constàntemente pre-
sente ao seu espírito. Inevitàvelmente leva esta imagem consigo para o mundo celeste, 
porque é a esta categoria de matéria que ela pertence por sua constituição especial. 
 

Tomemos primeiramente o caso da afeição. O amor que forma e retém semelhante 
imagem é uma fôrça considerável, suficientemente enérgica para atingir e impressionar, 
na parte superior do mundo mental, o Ego de um amigo, porque é realmente êste Ego que 
é amado, e não o corpo físico que não é senão fraca representação dêle. No momento em 
que recebe a vibração, instantânea e espontâneamente responde, reforçando be-
neficamente a forma-pensamento feita em sua intenção. De sorte que as relações entre 
amigos são muito mais constantes no plano mental do que o eram antes. Para isso pouco 
importa que êste amigo seja o que nós chamamos vivo ou morto. A comunicação se faz, 
não ao fragmento aprisionado no corpo físico, mas ao homem verdadeiro, no nível que lhe 
é peculiar; e devemos acrescentar que sempre é correspondida a comunicação. Um 
homem que contasse com amigos, por exemplo, pode simultâneamente e sem restrições, 
responder à afeição de todos, porque, qualquer que seja o número de suas imagens feitas 
em nível menos elevado, jamais a capacidade infinita do Ego poderá ser esgotada. 

 
Assim, cada homem, no mundo celeste, vive cercado dos amigos, dos quais ansio- 



 
 
samente procura a sociedade.Êstes amigos apresentam-se sempre sob seu melhor as-
pecto, porque êle mesmo cria, em atenção dêles, a forma-pensamento, graças à qual lhes 
será possível manifestarem-se. Em nosso mundo físico, limitado como é, possuímos tão 
fortemente o hábito de considerar nossos amigos sob o único aspecto que dêles conhe-
cemos, que nos é difícil ter sôbre êles uma concepção elevada e perfeita; quando isto nos 
fôr possível, verificaremos que, no mundo celeste, nossas relações têm um caráter muito 
mais íntimo do que na terra. O mesmo acontece quanto à devoção. O homem no mundo 
celeste está dois grandes degraus mais aproximado do objeto de sua devoção do que na 
terra, e assim, seus conhecimentos são de caráter infinitamente mais elevados. 
 

Tal como no mundo astral, o mundo mental compreende sete subdivisões. A primeira, 
a segunda e a terceira são o "habitat" do ego em seu corpo causal. O corpo mental pro-
priamente dito contém somente matéria das outras quatro subdivisões, e é neste ambiente 
que se desenrola sua vida celeste. Todavia, o homem não passa sucessivamente de uma 
a outra, como se dá no mundo astral, porque nada, na vida mental, corresponde à 
reconstituição astral. O homem, neste plano, coloca-se imediatamente no nível que melhor 
corresponde ao seu grau de desenvolvimento. Aí permanece todo o tempo de sua vida 
mental. Cada homem é criado de suas próprias condições mentais, resultando daí existir 
um número infinito de variedades. 
 

Geralmente falando, podemos afirmar que a característica observada na porção mais 
baixa é a afeição devotada pela família. Devotada, sim; pois sem isto não encontraria 
lugar aqui. Os sentimentos egoístas, por mais fracos que sejam, foram esgotados no 
mundo astral. A característica da sexta subdivisão é, se assim podemos dizer, uma 
devoção com tendência ao antropomorfismo, ao passo que a da quinta é uma devoção 
que se traduz, ao contrário, pela execução de obras utilitárias, quaisquer que sejam. Estas 
três últimas, a quinta, a sexta e a sétima pertencem às diferentes manifestações 
devocionais relativamente a quaisquer personalidades (parentes, amigos ou uma 
divindade especial) antes que a devoção à própria humanidade, pois esta não se pode 
exprimir senão na subdivisão imediatamente superior. Esta quarta subdivisão pode ser 
dividida em quatro categorias principais: a investigação incessante e desinteressada dos 
conhecimentos es-pirituais; a alta filosofia ou a ciência; o talento literário ou artístico mas 
de caráter prático, e com fim inteiramente altruísta; e, finalmente, a preocupação de ajudar 
e prestar serviços, sem outro pensamento que o de vir em auxílio de seus semelhantes. 
 

Esta vida gloriosa também tem um fim. Então, o corpo mental cai, por sua vez, como 
caíram os outros corpos; e o homem começa a viver no seu corpo causal. Aí, não tem 
mais necessidade de "janelas abertas", porque se encontra na sua verdadeira moradia, e 
todos os muros, um por um, foram caindo. Os homens em sua maioria não são 
conscientes em uma tal altura. Mas o que êles vêem é mais ou menos real, conforme o 
grau de desenvolvimento de cada um. Entretanto, cada vez que a êste nível voltarem, com 
o pro-gresso contínuo que tiverem adquirido, esta vida, a mais verdadeira de tôdas, será 
na-turalmente para êles mais extensa e muito mais intensa. 



 
 

À medida que se opera êste progresso, a vida causal torna-se cada vez mais longa, 

atingindo proporções mais consideráveis que nos planos inferiores. Pouco a pouco o ho-mem 

se vai tornando capaz, não só de receber, mas também de dar. É então que seu triunfo 

verdadeiramente se aproxima, porque êle aprende a lição do Cristo, a apoteose do sacrifício 

glorioso, a suprema alegria de dar tôda sua vida para alívio de seus semelhantes, o abandono 

do "eu" a todos, a fôrça celeste a serviço da humanidade, de todas estas admiráveis fôrças do 

alto para auxílio dos que, na terra, se entregam ao grande combate. Tal é, em parte, a vida que 

se abre diante de nós, que ainda estamos embaixo desta áurea escada, que poderemos ver 

erguer-se diante de nós. Isto nos conduz a propagar êstes conhecimentos àqueles que ainda 

nada viram, a fim de que venham abrir os olhos ao inimaginável esplendor que nos rodeia, 

"aqui" e "agora", nesta vida sombria de todos os dias. Esse conhecimento faz parte do 

Evangelho da Teosofia; a certeza de um futuro tão sublime, acessível a todos. Certo é, com 

efeito, êste futuro, pois que a sua certeza já existe aqui embaixo, para possuí-Ia basta que nos 

tornemos dignos dêle. 



 
 

CAPITULO VII  
 

A R E E N C A R N A Ç Ã O 
 
 
 

A vida do Ego no mundo que lhe é próprio, tão bela e completamente feliz para o ho-
mem desenvolvido, não representa senão um insignificante papel para os indivíduos co-
muns. O Ego, neste caso, não atingiu um grau de desenvolvimento suficiente para estar 
desperto em seu corpo causal. De acôrdo com a lei natural, certamente o Ego se acolheu 
ao corpo causal, mas, ao mesmo tempo, perdeu totalmente a sensação da vida. E o seu 
desejo incessante de a possuir de nôvo, o impele mais uma vez a descer ao plano físico. 
 

Eis aí, no estado atual de seu desenvolvimento, a marcha que segue a evolução do 
homem: primeiramente desce à matéria mais grosseira e, em seguida, remonta aos planos 
superiores, levando o resultado de suas experiências. Sua vida, na realidade, dura 
milhões de anos, e isto a que temos o hábito de dar o nome de vida é unicamente um dia 
desta longa existência, ou melhor, para ser ainda mais justo: é uma fração de um dia, 
porque uma vida de setenta anos no mundo físico é quase sempre seguida de um período 
vinte vêzes mais longo nas esferas superiores. Deixamos atrás de nós uma verdadeira 
série destas vidas físicas e muitas destas o homem comum tem a vencer. Cada uma delas 
é, se assim me posso exprimir, um simples dia de aula. O Ego reveste-se de sua 
vestimenta de carne e volta à escola do mundo físico para aí aprender um certo número 
de lições. Enquanto dura a aula, que é a vida terrestre, ou êle estuda satisfatoriamente 
suas lições, ou absolutamente não as estuda ou finalmente só parcialmente as estuda. Em 
seguida, libertando-se de suas vestes carnais, volta à sua verdadeira morada, no nível que 
lhe é próprio, para repousar e refazer-se. Na alvorada de cada vida nova, retoma sua 
lição, precisamente no lugar onde a tinha deixado na véspera. Há lições para as quais 
basta um só dia de estudo; outras há que demandam muitos dias. Se fôr um bom aluno e 
aprender com rapidez o que é necessário saber, em breve ficará ao corrente dos 
regulamentos da escola e a êles subordina sua conduta, e o tempo que êle aí passa é 
relativamente curto. Então, quando deixa a escola, volta perfeitamente aparelhado à 
verdadeira vida dos mundos superiores, da qual as outras não foram senão simples 
preparatórios. Certos Egos têm inteligência menos viva, e não se mostram tão bons 
alunos; aprendem com mais dificuldade; alguns não conseguem perceber os 
regulamentos; e por isso, a cada instante, os infringem; outros são indóceis e apesar de 
compreenderem os regulamentos, não se resolvem a cumprir suas exigências. Para êstes, 
o tempo escolar é muito mais longo, e, por suas próprias ações determinam o lapso de 
tempo necessário, que os deve separar da verdadeira vida nas esferas superiores. 
 

Porque, nesta escola, jamais aluno algum teve insucesso, todos chegam fatalmente ao 

fim. Quanto a isto não há a menor dúvida; mas, em compensação, o tempo que lhes é 

necessário para se aperfeiçoarem, tendo em vista os exames superiores, depende intei- 



 
 
ramente de cada um. O aluno sensato compreende que esta vida de escola nada vale por 
si mesma, e só tem valor porque constitui preparação para uma vida mais gloriosa e infini-
tamente mais desenvolvida; procura assimilar tanto quanto possível as regras da sua es-
cola, e, na medida de seus meios, a essas regras conforma inteiramente sua vida, de 
sorte a não perder um só instante do estudo que lhe é indispensável. Coopera 
inteligentemente com os Instrutores, trabalha e faz o máximo de esfôrço a fim de atingir o 
mais cedo possível sua maioridade, e entrar em seu reino como um Ego glorificado. 
 

A Teosofia nos explica as leis a que está submetida a vida escolar; é, portanto, de 
grande vantagem para os que estudam. A primeira grande lei é a da Evolução. Cada um 
de nós deve tornar-se perfeito, e para isto devemos desenvolver, em tôda sua plenitude, 
as faculdades divinas que dormem em nós. Êste desenvolvimento não será o único fim a 
atingirmos. A lei da Evolução nos conduz metòdicamente para conquistas cada vez mais 
elevadas. O homem verdadeiramente sábio procura satisfazer aquilo que a evolução lhe 
prescreve; toma a precaução de ver de antemão quais os cursos de estudos indispensá-
veis, e assim procedendo, não só evita todo o choque penoso com a lei, mas obtém, em 
conseqüência mesmo dessa maneira de agir, o máximo de auxílio. O homem que se atra-
sa no curso da vida, sente-se perpetuamente constrangido, pela pressão de fôrças supe-
riores, pressão que se lhe pode tornar dolorosa se êle lhe opuser uma resistência siste-
màtica. Assim, no caminho da evolução êle tem sempre a impressão de ser ao mesmo 
tempo perseguido e conduzido pelo destino. O homem que a si mesmo se auxilia inteli-
gentemente, ao contrário, tem a livre escolha do caminho que lhe agrada, desde que êste 
o conduza sempre para adiante e o faça progredir. 
 

A segunda grande lei que rege esta evolução é a lei de Causa e Efeito. Não há efeito 
sem causa, e jamais houve causa que não produzisse efeito. Na realidade, são duas par-
tes de um todo único, porque o efeito constitui verdadeiramente uma parte da causa, e 
todo aquêle que produz uma, faz, ao mesmo tempo, nascer a outra. Vemos assim que, na 
natureza, não há nenhuma intenção de recompensa ou de castigo; tudo vai da causa ao 
efeito. Em mecânica e química fàcilmente observamos essa lei; o clarividente, por sua vez, 
a observa perfeitamente bem, quando se trata do problema da evolução. Leis idênticas 
regem os mundos superiores e os mundos inferiores; lá, como aqui, o ângulo de reflexão é 
igual ao ângulo da incidência. A grande lei da mecânica, "a ação e a reação são iguais e 
opostas", ali se aplica igualmente. Todavia, quando se trata da matéria infinitamente sutil 
dos mundos superiores, a reação nem sempre é instantânea; algumas vêzes demora 
longo tempo, porém, inevitável e matemàticamente atua sempre. Em virtude desta lei 
superior, tão inflexível em sua aplicação, como a lei mecânica no mundo físico, o homem, 
conforme emitir bons ou maus pensamentos, ou produzir boas ou más ações, recebe em 
troca com igual certeza, o bem ou o mal; não, repetimo-lo, a título de recompensa ou 
castigo concedidos por alguma vontade exterior, mas simplesmente por um fenômeno 
definido que resulta das próprias ações. No mundo físico fàcilmente podemos constatar o 
efeito mecânico, porque a reação é, em geral, quase imediata e, por conseqüência, 
podemos apreciar-lhe o valor. Mas, nos mundos superiores, não se dá o mesmo, 



 
 
porque aí a reação é mais tardia e seus efeitos, em vez de se fazerem sentir no decurso 

da mesma vida física em que a causa ocorreu, vão produzir-se em uma existência futura. 
 

A aplicação desta lei fornece a solução de um grande número de problemas da nossa 
vida comum. Graças a ela podemos compreender o destino impôsto a cada um, e porque 
tão notáveis diferenças se manifestam entre os homens. Quando um se mostra inteligente 
sôbre qualquer matéria, enquanto outro parece estúpido, seguramente é porque, em uma 
vida anterior, o primeiro consagrou todos os seus esforços ao estudo dessa matéria, ao 
passo que o segundo pela primeira vez por ela se interessa. Os gênios e as crianças pre-
coces são exemplos, não do que pode produzir o favoritismo de qualquer divindade, mas 
do resultado que é possível obter depois de muitas vidas de trabalho e aplicação. Os a-
contecimentos que se produzem em tôrno de nós, não são mais do que conseqüência 
direta das nossas próprias ações passadas, e também exatamente o são as nossas qua-
lidades. Nós somos agora o que nós nos fizemos outrora, e as circunstâncias da nossa 
vida estão na razão direta dos méritos já adquiridos. 
 

Tudo isso, entretanto, é proporcional e determinado. Embora a Lei seja natural e me-
cânica em sua aplicação, no entanto a sua execução está confiada a grandes Anjos. Cer-
to, êles não podem fazer variar, por pouco que seja, o efeito de um pensamento ou de um 
ato; podem, porém, dentro de um certo limite, apressar ou retardar a ação da Lei e decidir 
de que maneira se fará sentir. Se assim não fôra, poderia o homem nos estágios primiti-
vos de sua evolução cometer erros, cujas conseqüências acarretariam sofrimentos 
superiores às suas fôrças. O que a Divindade quer, é dar ao homem uma certa dose de 
livre arbítrio; se êle usar dela com sabedoria, adquirirá o direito de possuí-Ia um pouco 
mais em sua nova vida; se, ao contrário, dela fizer mau emprêgo, o sofrimento o oprimirá e 
o paciente se encontrará dominado pelas conseqüências de seus desvarios passados. À 
medida que o homem se torna mais apto a servir-se de seu livre arbítrio, maior proporção 
de livre arbítrio lhe é confiada, até que adquire liberdade sem limites no caminho do bem, 
ao mesmo tempo que sua faculdade de fazer o mal totalmente desaparece. Pode, 
portanto, progredir com maior ou menor rapidez, o que de sua vontade depende; não 
pode, porém, por ignorância, inutilizar sua vida. Nos primeiros estágios da vida selvagem 
do homem primitivo é natural que manifeste em sua natureza grosseira maior tendência 
para o mal do que para o bem; compreende-se fàcilmente que, se o resultado dessas 
ações se fizesse sentir imediatamente, seria de temer tal o pequeno grau de 
desenvolvimento do homem que suas faculdades recentemente despertadas e ainda tão 
fracas, seriam completamente aniquiladas. 
 

Além disso, os efeitos resultantes das diversas ações do homem são de caráter varia-
do. Enquanto uns se produzem imediatamente, outros exigem tempo mais longo, e quanto 
mais o homem vive, mais aumenta, sôbre sua cabeça, a nuvem formada pelos resultados 
que não se fizeram ainda sentir. Entre êstes, uns são bons, outros maus. Desta massa. 
(que nós podemos assimilar à nossa dívida para com as fôrças da natureza) uma parte se 
esgota em cada uma das vidas sucessivas, e é a esta parte, a cada “vida assinala- 



 
 
da” que se pode chamar destino do homem durante cada vida em particular. 
 

De tudo isto concluímos que uma dose determinada de alegrias e sofrimentos está re-
servada a cada homem. Como aceitará êste destino e que uso dêle fará? Eis o que dêle 
próprio depende. Certo é, porém, que uma certa quantidade de fôrça se deve esgotar. 
Nada pode contrariar a ação dessa fôrça; é porém sempre suscetível de ser modificada 
pela aplicação de uma nova fôrça de direção contrária, exatamente como se passa no 
fenômeno mecânico. O resultado de uma ação má é uma dívida como qualquer outra. 
Podemos resgatá-la por meio de um cheque de grande valor, no banco da vida, como, por 
exemplo, uma grande catástrofe, ou por meio de pequenos descontos: cuidados ou 
contrariedades de menos importância; ou mesmo, enfim, na moeda miúda de um número 
considerável de contrariedades insignificantes. Uma coisa, porém, é certa: de uma forma 
ou de outra, a dívida será resgatada. 
 

Portanto, as condições de nossa vida atual resultam, incontestàvelmente, dos nossos 
próprios atos passados. Do mesmo modo, podemos dizer que nossas ações atuais de-
terminam a outra vida física que se seguirá a esta. O homem, muitas vêzes, não consegue 
numa vida, ou por falta de meios, ou por circunstâncias exteriores independentes da sua 
vontade, ser o que desejaria ser, ou levar a vida que aspirava. Pode, porém, com certeza, 
assegurar para a próxima vida tudo o que desejar. As nossas ações não se limitam a nós; 
afetam inevitàvelmente aquêles que nos cercam. Em alguns casos os efeitos produzidos 
são insignificantes; em outros, ao contrário, adquirem grande importância. Os primeiros, 
sejam bons ou maus, não são senão pequenos "débitos" ou "créditos" na conta que nós 
temos com a natureza; mas os outros, bons ou maus, são contas pessoais que só podem 
ser reguladas diretamente com o credor. 
 

Uma refeição dada a um mendigo, uma palavra consoladora que o anime, são boas ações 

que trarão mais tarde, como conseqüência, benefícios da natureza. Mas o homem que, por 

alguma boa ação, consiga desviar a corrente da vida de um seu semelhante, pode ficar certo 

de que o encontrará em uma vida futura, porque é necessário que aquêle que outrora recebeu 

um benefício encontre ocasião para o retribuir. Se foi um dissabor que nós causamos, o 

sofrimento será proporcional, mesmo que não nos encontremos nunca mais com aquêles a 

quem causamos desgôsto. Ao contrário, em se tratando de uma afronta grave, capaz de 

arruinar uma vida ou retardar uma evolução, fatalmente reencontraremos mais tarde a nossa 

vítima, porque inevitável é que se apresente ocasião de repararmos, pela bondade e pelo, 

esquecimento de nós mesmos, o mal que lhe havíamos feito. Enfim, as dívidas importantes são 

pagas; as pequenas vão aumentar o fundo comum. 
 
 

Em resumo, eis quais são os principais fatôres que determinam o futuro nascimento de 
um homem. Em primeiro lugar, atua a grande lei da Evolução, que tem de colocá-lo em 
condições de poder melhor desenvolver as qualidades que lhes são, antes de tudo, 
necessárias. E, atendendo a êste objetivo geral, a humanidade é dividida em raças-mães, 



 
 
que sucessivamente governam e ocupam o mundo. A grande raça ariana ou indo-
caucásica que, no momento atual, abrange os mais adiantados habitantes da terra, é uma 
delas. Aquela que a precedeu no caminho da evolução foi a raça mongólica, ou atlântica 
conforme a chama a Teosofia, porque o continente que lhe serviu de morada se acha 
precisamente no lugar onde hoje rolam as águas do Oceano Atlântico. Antes desta, pre-
dominou a raça negra, da qual alguns descendentes existem ainda, conquanto misturados 
com rebentos de raças mais recentes. De cada uma destas raças-mães nascem galhos 
que nós chamamos sub-raças, como, por exemplo, as sub-raças romana ou teutônica; e 
de cada uma destas sub-raças partem ramos: franceses, italianos, inglêses e alemães. 
 
 

Estas disposições têm por fim facilitar a cada Ego uma grande escolha de condições e 

meios variados. Cada raça tem sua razão de ser. É destinada a desenvolver, em seus 

representantes, uma ou outra das qualidades necessárias à sua evolução. 
 

Em cada nação existe um número quase infinito de condições diferentes; aí se encon-
tra, sem dúvida, a riqueza mas também a pobreza; a uns se oferecem mil ocasiões de 
êxito, a outros, nada; para aquêles, grandes facilidades para a obra de seu desenvolvi-
mento; para êstes, obstáculos muitas vêzes invencíveis. Qualquer que seja o caso, a 
pressão exercida pela lei da Evolução tende sempre a dirigir o homem precisamente para 
as condições que melhor lhe podem servir, nas circunstâncias atuais de sua vida. 
 

Esta tendência da lei de Evolução é, entretanto, limitada pela lei de Causa e Efeito; 
pode-se dar o caso, é verdade, que o homem no seu passado tenha agido de tal modo 
que não mereça, se assim me posso exprimir, achar em seu caminho ocasiões favoráveis 
à sua evolução; que êle tenha, por exemplo, pôsto em ação fôrças limitadoras e que estas 
fôrças o impeçam de tirar o maior partido possível das ocasiões que se lhe apresentam, 
de sorte que suas ações passadas o obrigam a contentar-se com muito pouco. Vemos, 
assim, que a aplicação da lei da Evolução que por si mesma nos poderia trazer um grande 
bem, é contrariada por nossos próprios atos anteriores. 
 

Um fator importante, capaz de agir mui poderosamente para o bem ou para o mal, é a 
influência exercida pelo grupo de Egos com os quais o homem mais especialmente se 
ligou outrora e que agora se ligam a êle, ou pelo amor ou pelo ódio, para ajudá-lo ou 
prejudicá-lo, e que terá ainda de encontrar no caminho de evolução, por causa das 
relações de outrora. Deve-se ter sempre presentes estas relações, quando se quer 
determinar o lugar e a atmosfera onde o homem está destinado a renascer. 
 

A vontade da Divindade é a evolução do homem. O esfôrço da natureza, expressão da 
Divindade, consiste em dar ao homem o que mais lhe convém para essa evolução. Porém, 
a evolução em sim mesma depende não só dos méritos como das ligações que êle 
adquiriu no passado. Poder-se-á supor que um homem, ao se encarnar, possa aprender 
as lições que lhe são necessárias para esta vida, qualquer que seja a posição por êle 
ocupada. Em média, isto não é possível, por causa das conseqüências decorrentes de 



 
 
numerosas ações passadas. Nas poucas probabilidades que lhe restam, seus atos são 

determinados pela presença, na família ou meio em que vive, de Egos que lhe são deve-

dores de serviços, ou com os quais outrora contraiu dívidas de afeição. 



 
 

CAPITULO VIII  
 

O O B J E T I V O D A V I D A 
 
 
 

Para cumprir o nosso dever de acôrdo com o plano traçado pela Divindade, é neces-
sário que procuremos compreender, não só em que consiste êste plano em conjunto, mas 
também a parte pessoal que nêle nos está assinalada. É no reino mineral que o sôpro 
divino penetra a matéria mais densa. Atinge seu máximo de diferenciação, não no nível 
mais baixo da materialidade, porém quando se introduz no reino humano, no ramo as-
cendente da evolução. Assim, esta evolução compreende três fases: 
 

a) O arco descendente. Nesta fase, observa-se uma pronunciada tendência tanto no 

sentido da diferenciação, como no da mais completa materialidade. O espírita aí se envol-

ve de matéria para, por intermédio dela, receber as impressões exteriores.  
 

b) Nascimento do arco ascendente. Aqui, é sempre para uma mais completa diferen-
ciação que se manifesta a tendência, mas ao mesmo tempo para a espiritualização, e a 

materialidade é pouca a pouca abandonada. No curso desta fase, o espírito procura do-
minar a matéria e considerá-la sòmente corria uma simples expressão de si mesma.  
 

c) Última parte do arco ascendente, que marca o têrmo final da diferenciação, ao 
mesmo tempo que a tendência para a unidade e a alta espiritualidade. Neste período, o 
espírito, tendo adquirido de uma maneira perfeita a necessária para colhêr as impressões 
e para se manifestar através da matéria, e tendo despertado tôdas as suas faculdades 
latentes, procura pôr estas faculdades a serviço da Divindade.  
 

O fim de tôda a evolução foi produzir um Ego que seja uma manifestação da Mônada. 
O Ego, par sua vez, evolui; para isto, desce e se introduz sucessivamente num certo 
número de personalidades. Os homens que ainda não adquiriram esta noção, consideram 
a personalidade como o próprio ser; por conseqüência, não viver senão para ela e pautam 
sua existência atendendo unicamente ao que julgam seu interêsse momentâneo. Em 
compensação, o homem que a compreende claramente vê ser a vida do Ego a única coisa 
importante e que é para o desenvolvimento do Ego que a personalidade deve ser utilizada. 
Eis porque, quando tem de resolver o partido a tomar, não faz como o homem comum o 
raciocínio seguinte: 
 

"Qual dos dois a minha personalidade achará melhor?" Mas, sim: "Qual dêles auxiliará 
o progresso do meu Ego?" A experiência não tardará a lhe ensinar que nada pode ser 
realmente bom, para si nem para ninguém, que não seja ao mesmo tempo bom para to-
dos; habitua-se depressa a se esquecer de si mesmo e a desejar sòmente o que realmen-
te fôr útil a tôda a humanidade. 



 
 

Observa-se então claramente que, neste período de evolução, tudo que tende para a 
unidade ou espiritualidade está perfeitamente de acôrdo com o plano para nós traçado 
pela Divindade, e só nos pode ser favorável, ao passo que tudo que tende para a 
separação, ou para a materialidade, é igualmente mau para nós. Há pensamentos e 
emoções que tendem para a unidade, tais como o amor, a simpatia, o respeito, a 
bondade; há outras que tendem para a desunião, tais como o ódio, a inveja, o orgulho, a 
crueldade, o mêdo... O primeiro grupo representa para nós o bem, e o segundo, o mal. 
 

Entre os pensamentos e os sentimentos totalmente maus, o que domina é o egoísmo; 
nos bons, ao contrário, o pensamento preocupa-se constantemente com os outros, es-
quecendo-se de tudo quanto se refere ao "eu". Donde podemos concluir que o egoísmo é 
o maior dos males e que, ao contrário, o perfeito esquecimento de si mesmo é a forma 
superior da virtude. Eis aí uma indicação preciosa para a regra de vida que devemos ado-
tar. O homem que deseja cooperar com a Vontade Divina, deve afastar de si todo pensa-
mento que se prenda a alguma vantagem ou prazer pessoal, e ter cuidado de consagrar 
exclusivamente todos os seus esforços à execução dos desígnios da Vontade Suprema, 
trabalhando para o bem e felicidade dos outros. 
 

Êste ideal é belo, mas difícil de ser atingido por causa da enorme dose de egoísmo que nos 

acompanha. Em geral, estamos muito longe do altruísmo. Como poderemos pô-lo em prática, 

nós, sêres imperfeitos, faltando-nos tantas qualidades e possuindo tantos defeitos? 
 
 

Intervém aqui a aplicação da grande lei de Causa e Efeito, citada há pouco. Se damos 
todo o crédito às leis da natureza no mundo físico, por que não faríamos o mesmo quando 
se trata de leis do mundo superior? Os defeitos que em nós descobrimos aumentaram, 
pouco a pouco, graças à nossa ignorância e à nossa indulgência para conosco. Agora que 
a ignorância cedeu lugar ao saber, agora que, em conseqüência disso, nós reconhecemos 
que os defeitos nos são prejudiciais, o meio de nos desembaraçarmos dêles aparece 
claramente a nossos olhos. 
 

A cada um de nossos vícios é necessário opor uma virtude; se um dêles parece querer 
firmar-se em nós, tomemos a decisão de desenvolver a virtude correspondente. Se nos 
convencermos de que, no passado, fomos egoístas, isto é, se adquirimos o hábito de 
pensar primeiramente em nós, satisfazendo nossos apetites e nossas comodidades, sem 
pensar no que poderia resultar para os outros, tenhamos agora em vista desenvolver há-
bitos totalmente opostos, esforçando-nos de nada fazer antes de têrmos refletido, 
prèviamente, nas conseqüências prováveis de nossos atos. Habituemo-nos a procurar 
agradar os outros, mesmo que isto nos possa causar alguma contrariedade ou nos ocasi-
onar alguma privação. Em breve, isto nos parecerá natural, e assim a boa qualidade terá 
aniquilado o defeito. 
 

Se reconhecemos que somos desconfiados e sempre prontos a atribuir más intenções 

às ações e gestos alheios, cultivemos metòdicamente o sentimento de confiança em nos- 



 
 
sos semelhantes, persuadindo-nos que procedem sempre com as melhores intenções. 
Poder-se-á objetar que, desta maneira, estaremos desarmados contra as decepções, e 
que, na maioria dos casos, nossa confiança seria mal empregada. Certo, mas estas con-
siderações são de pouca importância. Mais vale sofrermos algumas decepções 
resultantes da nossa boa fé em nossos semelhantes do que, para as evitarmos, nos 
mantermos num perpétuo estado de desconfiança. De resto, a confiança atrai a fidelidade. 
Nunca desconfiemos e jamais seremos enganados. Ao contrário, é mais provável que 
aquêles de quem suspeitamos não deixarão de justificar a acusação que, com a nossa 
desconfiança, nós lhe fazemos. 
 

Se descobrirmos em nós tendência à avareza, procuremos fugir à sua ação imediata-
mente; procuremos as ocasiões de nos mostrarmos generosos. Se nos sentirmos 
irritáveis, procuremos ser pacientes; se curiosos, recusemos de ânimo firme satisfazer a 
esta paixão; se somos sujeitos a acessos de melancolia ou depressão moral, cultivemos a 
alegria, até mesmo nas circunstâncias mais penosas. 
 

Qualquer que seja o caso, pode-se dizer, de maneira geral, que todo defeito existente 
na personalidade demonstra faltar no Ego a boa qualidade correspondente. Portanto, o 
meio rápido de nos desembaraçarmos de um mal é evitar a sua reaparição, preenchendo, 
pelo desenvolvimento de uma virtude, a lacuna existente no Ego. A virtude assim desen-
volvida tornar-se-á propriedade do Ego e fará parte integrante do caráter do homem atra-
vés de tôdas suas vidas futuras. Um Ego jamais é mau; pode, porém, ser ainda imperfeito. 
É incontestável que as qualidades que desenvolve não podem deixar de ser boas. 
Perfeitamente definidas, manifestam-se em cada uma de suas sucessivas personalidades. 
Portanto, estas personalidades não terão vícios opostos às qualidades adquiridas. Mas, 
existindo uma lacuna no Ego, isto é, quando uma qualidade determinada não foi nêle 
ainda desenvolvida, a personalidade não tem podêres para impedir a manifestação e o 
desenvolvimento do vício oposto. E porque, no meio em que vive, outros indivíduos cer-
tamente possuem o mesmo vício, e como, além disso, o homem é dotado de uma singular 
faculdade de imitação, mais que provável é que tal vício prontamente nêle se desenvolva. 
Êste vício, todavia, pertence exclusivamente aos veículos e não propriamente ao homem. 
Sua repetição acabará produzindo um "fator" difícil de vencer, mas se o Ego tiver o 
cuidado de suscitar em si próprio a virtude oposta, o vício será destruído pela raiz e jamais 
se manifestará nesta, nem nas vidas futuras. 
 

Não é, porém, sem encontrar mil obstáculos que o homem consegue desenvolverem si 
tais qualidades. Um dos mais terríveis é o espírito crítico da época, esta disposição que 
temos de tudo censurar, depreciando tudo o que é bom, procurando o mal em tudo e em 
todos. É, no entanto, uma disposição diametralmente oposta que devemos tomar para 
podermos progredir. É indispensável, ao contrário, nos esforçarmos em ver o que há de 
bem em tudo e descobrir o cunho da Divindade nas mais simples manifestações do mun-
do. Só assim poderemos ajudar aos outros e tirar o melhor partido das coisas. 



 
 

Um outro obstáculo da época atual é a falta de perseverança. Em nossos dias, nin-
guém tem paciência. Mal encetamos um empreendimento, queremos gozar seus resulta-
dos; e se os que obtivemos não nos parecem suficientes, abandonamos tudo por qualquer 
outra tentativa. Ora, para nos instruirmos nas ciências ocultas, o caminho a tomar é 
inteiramente outro. Nós nos esforçamos em limitar nossa evolução a uma ou duas vidas, 
quando a natureza demandaria talvez cem. O grande cometimento de apressar a evolução 
não é dos que dão resultados imediatos. Cada mau hábito que procuramos extirpar, 
representa por si só uma emprêsa difícil. E por quê? Porque há mais de vinte mil anos, 
talvez, somos por êle dominados. É claro, que em um ou dois dias não podemos sacudir o 
jugo de um hábito vindo de tão longe. Porque deixamos êste hábito tornar-se um fator 
importante, primeiramente devemos dominá-lo antes de fazer intervir contra êle uma fôrça 
de direção oposta. E isto exige tempo. Consegui-lo-emos, com certeza, se perseverar-
mos, porque por mais poderoso que seja êsse "fator", tem um valor finito, ao passo que a 
fôrça que nós lhe opomos é a potência infinita da vontade humana capaz de fazer dia a 
dia, ano a ano, de vida em vida, esforços reiterados se isto fôr necessário. 
 

Um terceiro grande obstáculo que se levanta em nosso caminho é a falta de nitidez 
dos nossos pensamentos. Os ocidentais têm idéias muito pouco claras quanto às matérias 
religiosas. São vagas e nebulosas. Ora, para o desenvolvimento oculto isso é desastroso. 
Nossas concepções devem ser precisas, e nossas formas-pensamentos definidas. Outras 
características indispensáveis são a calma e a alegria, característicos raros, infelizmente, 
na vida moderna, mas essenciais à obra que aqui empreendemos. 
 

O método a seguir para se formar o caráter é tão científico como o necessário ao de-
senvolvimento dos músculos. Muitos se queixam de que seus músculos são flácidos e 
desprovidos de fôrças, persuadidos que devem isto ao seu estado de saúde. Quem tiver 
noções sôbre o corpo humano, sabe muito bem que, ao contrário, à fôrça de contínuos 
exercícios, os músculos podem readquirir tôda a sua elasticidade e como conseqüência, 
acarretar ao estado geral uma real e benéfica restauração de fôrças. O mesmo ocorre 
exatamente quando se trata da saúde mental. Aquêles que sofrem de um mau caráter, os 
que manifestam acentuadas disposições para a avareza, para a desconfiança, ou uma 
grande indulgência para consigo mesmos, e que, como corolário, cometem alguma grande 
falta, atribuem na maioria das vêzes a responsabilidade da falta à sua vivacidade nativa ou 
à sua natureza, e deixam perceber que contra isto nada podem fazer. 
 

Neste caso, entretanto, como no precedente, o remédio está em suas mãos. Da 
mesma forma que um exercício regular e apropriado nos desenvolve especialmente um 
determinado músculo, assim também um exercício mental adequado pode desenvolver 
precisamente a qualidade que nos falta. O homem comum não percebe que lhe é possível 
empregar êstes meios, e ainda mesmo que o venha a perceber, não sabe com que 
objetivo a isso se dedicaria; acha que demandaria excessivos esforços e demasiado 
império sôbre si mesmo. Não existem, parece-lhe, motivos suficientes para empreender 
uma emprêsa tão penosa e tão difícil. 



 
 

Êste motivo, encontramo-lo na ciência da verdade. Aquêle que faz idéia nítida e preci-
sa da direção da Evolução, sente que cooperar com ela não está somente no seu interês-
se, mas constitui um privilégio e uma causa de alegria. Quem quer o fim, quer os meios. 
Para estar em condições de fazer o bem no mundo, é indispensável desenvolver em si a 
fôrça e as qualidades necessárias. Assim, aquêle que se propõe a reformar o mundo, 
deve primeiramente procurar reforçar-se a si mesmo. Indispensável é que se esqueça de 
seus direitos, que procure se afeiçoar ao estrito cumprimento de seus deveres, que se 
habitue a encarar as relações com os seus semelhantes como ocasiões que se lhe 
oferecem de os ajudar, de os beneficiar de um modo qualquer. 
 

Aquêle que estuda questões com tôda a inteligência requerida, incontestàvelmente 
compreende o imenso poder do pensamento, e sente, por conseqüência, a necessidade 
de dominá-lo. Toda ação nasce de um pensamento; e mesmo quando independente de 
um pensamento emitido na vida atual tôda ação resulta de pensamentos, desejos e 
sensações instintivas, que outrora o homem deixou que se desenvolvessem em si. 
 

Por isso, o homem sensato deverá observar atentamente seus pensamentos, pois são 
poderosos instrumentos de que sòmente bom uso deve fazer. É seu dever governar o 
pensamento. Sem isso, poderá cometer excessos e causar muitos prejuízos a si e aos 
outros. Em seguida, deve desenvolver o poder do pensamento, condição indispensável 
para que possa trabalhar ativamente em benefício dos que o cercam. Assim, pondo um 
freio ao pensamento e à sua ação, eliminando de sua pessoa todo o mal e fazendo 
crescer suas boas qualidades, o homem conseguirá elevar-se ràpidamente acima de seus 
semelhantes, e dêles se distinguirá visivelmente como todos os que trabalham pelo bem 
contra o mal, pela evolução contra a indolência e a apatia. 
 

Os membros da Grande Hierarquia, em cujas mãos está a Evolução do mundo, cons-
tantemente buscam homens predispostos para essa missão e lhes ensinam o que lhes 
falta para poderem auxiliá-los na grande obra. É, pois, natural que o homem sensato e 
ávido de saber Lhes mereça a atenção: primeiramente servem-se dêle como de simples 
instrumento. Conforme as capacidades reveladas, avança mais ou menos ràpidamente. 
Em breve, é encarregado de uma função especial e torna-se um aprendiz. Depois, 
sacrificando-se o aprendiz sempre pelos mestres da nossa evolução nas questões do 
mundo que mais os preocupam, um dia chegará em que, tornando-se semelhante a Eles, 
fará parte da Grande Confraria a que Êles pertencem. 
 

Entretanto, para alcançar tais honras, não basta sòmente a simples bondade comum. 

Certamente, antes de tudo, é necessário que o homem seja bom, pois, em caso contrário, 

jamais poderia esperar que se tornasse um elemento útil. Mas, deve, também, ser sábio e forte. 

Do que se tem necessidade não é sòmente de um homem bom; e sim, de um grande poder 

espiritual. Não basta ter rejeitado tôda fraqueza; é necessário ter adquirido fortes e reais 

qualidades, antes de se poder apresentar a Êles, com esperança de ser aceito. Não deve mais 

agir estouvada ou egoìsticamente, mas como um Ego inteligente e com a 



 
 
plena consciência do papel que lhe está reservado no concêrto universal. Demais, deve 
esquecer-se inteiramente de si, renunciar a tôda idéia de proveito material, de prazer ou 
de progresso, sacrificando tudo aos interêsses superiores da tarefa a cumprir. Vivendo no 
mundo, é necessário, entretanto, que não seja do mundo; que lhe importa, aliás, a opinião 
dêle? Quando se tratar de auxiliar o próximo, que se eleve ao ponto de tornar-se mais do 
que um homem; inabalável, alegre, radiante, que viva exclusivamente para os outros; 
finalmente, que o seu fim seja tomar-se a expressão do Amor divino aqui na Terra. Que 
belo e elevado ideal! Acessível, entretanto, pois alguns já o atingiram. 
 

Quando um homem consegue desenvolver suas faculdades latentes a ponto de atrair 
a atenção dos Mestres de Sabedoria, eis o que se poderá dar: Um dentre Êles o recebe, 
primeiramente, a título de noviço. O tempo de experiência dura cêrca de sete anos, mas 
pode ser aumentado ou diminuído à vontade do Mestre. Se o seu trabalho fôr satisfatório, 
fica sendo o que habitualmente se chama: discípulo aceito. Entra, então, em relações 
diretas com seu Mestre, cujas vibrações o atingem constantemente, de maneira que, 
pouco a pouco, se toma apto a encarar tudo como o seu próprio Mestre. Após um nôvo 
lapso de tempo, se verdadeiramente disso fôr julgado digno, suas relações tornam-se 
cada vez mais estreitas; então fica sendo chamado: filho do Mestre. 
 

Estas três etapas indicam Unicamente as relações do discípulo com o Mestre e não 

com a Confraria. Esta somente aceita em seu seio os que são dignos de receber a primei-

ra das Grandes Iniciações. 
 

Pode-se classificar esta admissão na Confraria dos que governam o mundo, como 
sendo a terceira grande crise na Evolução do homem. A primeira é o momento em que o 
homem se individualiza ao sair do reino animal e adquire um corpo causal. A segunda é a 
que os cristãos chamam a "conversão", e que os hindus classificam como "aquisição do 
discernimento", e os budistas, "abertura das portas da mente". Neste momento, os gran-
des fatos da vida aparecem ao Iniciado: desvia-se de todo o fim egoísta e se deixa levar 
pela grande corrente da Evolução, obedecendo assim à Vontade Divina. A terceira grande 
crise é a mais importante: é a Iniciação que abre ao discípulo as portas da Confraria e o 
preserva ao mesmo tempo de tôda omissão, quando se trata de corresponder à Vontade 
Divina. Eis aí porque os que atingem a este alto grau são chamados pelos cristãos: 
"eleitos os salvos", e pelos budistas: "aquêles que entraram na corrente". Aliás, quando 
atingem êsse estado, sabem que o hão de ultrapassar e de chegar ao de Adepto, o que 
assinala a sua passagem para um gênero de evolução definitivamente super-humana. 
 

O homem que atinge o grau de Adepto, satisfez definitivamente a Vontade Divina, pelo 
menos na nossa Cadeia Planetária. Conquanto estejamos atualmente em meio do ca-
minho da nossa evolução, êle já conseguiu o estágio definitivo prescrito ao homem. Fica-
lhe livre a escolha de poder se dedicar, durante o tempo que lhe resta, a ajudar a seus 
semelhantes, ou a trabalhar de maneira ainda mais nobre na obra de outras evoluções 
mais elevadas. Aquêle que não é iniciado, arrisca-se a ser abandonado por nossa vaga 



 
 
de evolução atual e rejeitado na seguinte "Condenação eônea" da qual o Cristo falou, e 
que erradamente traduziram por: “Condenação eterna”. Êste destino nos conduz a um 
"revés errôneo" possível revés para esta vaga de vida, por isso se diz que o homem que 
recebeu a Iniciação é um homem “salvo”. “Entrou na corrente” que, doravante, o conduz 
até ao Adeptado; entretanto, ainda lhe é possível, por sua maneira de agir, acelerar ou 
retardar sua marcha no caminho que percorre. 
 

A primeira Iniciação pode ser comparada à inscrição do estudante ao ser admitido em 
uma Universidade, e a promoção ao Adeptado corresponde a um diploma de conclusão de 
estudos. Continuando o paralelo, diremos que existem três exames intermediários que se 
chamam: a segunda, terceira e quarta Iniciações; a admissão ao Adeptado corresponde à 
quinta. Pode-se fazer uma idéia geral desta mais elevada evolução, estudando aquilo a 
que os livros budistas chamam os "Grilhões", e que devem ser partidos, e nada mais são 
do que os defeitos de que o homem se deve libertar à medida que avança no caminho da 
evolução. Ei-los: a dúvida e a incerteza; a superstição; o apêgo aos prazeres; o ódio; o 
desejo de viver, seja aqui embaixo, seja nos mundos superiores; o orgulho; a irritabilidade 
e, finalmente, a ignorância. Atingindo o Adeptado, o homem esgotou completamente tôdas 
as possibilidades de um desenvolvimento moral mais perfeito e, assim, a evolução futura, 
aberta diante dêle, não lhe pode proporcionar senão um saber mais extenso e um poder 
espiritual ainda mais extraordinário. 



 
 

CAPITULO IX 
 

A S C A D E I A S P L A N E T Á R I A S 
 
 
 
 

O plano de evolução a que pertence a nossa Terra não é o único do sistema solar; dez 
distintas cadeias de globos existem atualmente neste sistema. Cada um dêstes planos de 
evolução se desenrola sôbre uma cadeia de globos; e cada cadeia de globos, no decurso 
de uma evolução, atravessa sete encarnações. Quer em cada evolução geral, quer nas 
encarnações sucessivas de sua respectiva cadeia de globos, o plano que se observa é o 
seguinte: descer cada vez mais profundamente na matéria, e, em seguida, pouco a pouco 
ir se desprendendo dela. 
 

Cada cadeia se compõe de sete globos, e êstes, da mesma forma que as cadeias, 
obedecem à lei geral; todos se revestem primeiramente da matéria para, em seguida, se 
libertarem dela. Para melhor compreensão, tomemos para exemplo a cadeia a que per-
tence a nossa Terra. Atualmente, ela está em sua quarta encarnação, isto é, na mais ma-
terial de tôdas. Donde se conclui que três de seus globos pertencem ao mundo físico, dois 
ao mundo astral e dois à parte inferior do mundo mental. A Vaga de Vida divina passa, 
nesta cadeia, sucessivamente de globo a globo, começando pelos mais elevados, 
descendo pouco a pouco mais baixo e remontando depois para atingir ao seu primitivo 
nível. 
 

Para mais facilidade, designemos os sete globos pelas primeiras letras do alfabeto, e 

as encarnações por algarismos. Ora, como nós estamos na quarta encarnação da nossa 
cadeia, o primeiro globo desta encarnação será representado por 4 A, o segundo por 4 B, 
o terceiro por 4 C, o quarto (que é o nosso) por 4 D, e assim sucessivamente. 
 

Nem todos êstes globos são formados de matéria física. 4 A absolutamente não con-
tém matéria inferior à matéria do mundo mental; tem sua contraparte somente nos mundos 
mais elevados. 4 B existe no mundo astral, ao passo que 4 C é um globo físico visível ao 
telescópio e, com efeito, é o planêta Marte. O globo 4 D é a nossa Terra, na qual a vaga 
de vida da cadeia se manifesta atualmente. O globo 4 E é o planêta Mercúrio, pertencente 
também ao mundo físico. O globo 4 F é constituído de matéria astral; corresponde, no 
arco ascendente, a 4 B no arco descendente, enquanto que 4 G corresponde a 4 A, tendo 
como êste sua manifestação menos elevada na região do mental concreto. Assim, nós 
temos uma série de globos que, vindos da parte inferior do mundo mental, descem através 
do mundo astral ao mundo físico e de nôvo ascendem ao mental inferior, através do 
mundo astral. 
 

As coisas se passam exatamente da mesma maneira nas encarnações sucessivas de 



 
 
uma cadeia. Acabamos de expor o que se passa na quarta encarnação; se fizermos um 
estudo retrospectivo, veremos que a terceira, em lugar de começar pelo mundo mental 
inferior, teve por origem sua parte superior. Portanto, os globos 3 A e 3 G são ambos 
constituídos de matéria mental superior; os globos 3 B e 3 F pertencem ao mental inferior; 
3 C e 3 E ao mundo astral e unicamente o globo D é visível no mundo físico. Conquanto 
esta terceira encarnação da nossa cadeia já tenha terminado há longa data, o cadáver do 
globo físico 3 D é ainda visível para nós; é a Lua. Daí o nome de cadeia lunar aplicada à 
terceira encarnação. 
 

A quinta encarnação de nossa cadeia, que terá lugar num futuro ainda muito afastado, 

corresponderá à terceira. Nela, os globos 5 A e 5 G serão feitos de matéria mental supe-
rior, os globos 5 B e 5 F de matéria mental inferior, 5 C e 5 E de matéria astral e somente 
5 D de matéria física. É fácil compreender que êste último ainda não existe. 
 

As outras encarnações da cadeia seguem a mesma regra geral, tomando-se cada vez 
menos materiais; 2 A e 2 G, 6 A e 6 G são todos do mundo da intuição; 2 B e 2 F, 6 B e 6 
F pertencem à parte superior do mental; 2 C e 2 E, 6 C e 6 E, ao mundo mental inferior; 2 
D e 6 D, ao mundo astral. Da mesma forma, 1 A e 1 G, 7 A e 7 G pertencem ao mundo 
espiritual; 1 B e 1 F, 7 B e 7 F, ao mundo da intuição; 1 C e 1 E, 7 C e 7 E, ao mundo 
mental superior; 1 D e 7 D, ao mundo mental inferior. 
 

Veremos, assim, que a vaga de vida, ao passar através de uma cadeia de globos, não 

sòmente se entranha na matéria para dela se libertar depois, como também a própria ca-

deia, em suas encarnações sucessivas, segue um método perfeitamente idêntico. 
 

Dos dez Esquemas de evolução que atualmente existem no nosso sistema solar, sòmente 

sete possuem planêtas no mundo físico. São: 1º) o de um planêta ainda não reconhecido, 

chamado Vulcano, situado muito próximo do Sol, e que está passando agora pela sua terceira 

encarnação; não possui, portanto, senão um globo visível; 2º) o de Vênus, que atingiu sua 

quinta encarnação e que, também, só possui um globo visível; 3º) o da Terra, Marte e Mercúrio, 

três planêtas visíveis, porque estão em sua quarta encarnação; 4º) o de Júpiter; 5º) o de 

Saturno; 6º) o de Urano, todos em sua terceira encarnação, e 7º) o de Netuno e dois planêtas 

sem nome, que se encontram além de sua órbita, também em quarta encarnação, possuindo, 

portanto, três globos físicos, como o nosso. 
 

Em cada encarnação de uma cadeia (o que habitualmente se chama período-cadeia), 
a Vaga de Vida divina faz sete vêzes o giro da cadeia dos sete planêtas; cada um dêstes 
movimentos (giros), recebe o nome de ronda. O tempo que a vaga permanece sobre cada 
planêta constitui um período mundial; no curso ele um período mundial, há sete grandes 
raças-mães, que se subdividem em sub-raças, e estas em ramos. Para maior compreen-
são, podemos resumir: 



 
 

7 Ramos fazem 1 Sub-Raça 
7 Sub-Raças “ 1 Raça-Mãe 
7 Raças-Mãe “ 1 Período mundial 
7 P. Mundiais “ 1 Ronda 
7 Rondas “ 1 Período-Cadeia 
7 Cadeias “ 1 Esquema de Evolução 
7 E. Evolução “ Nosso sistema solar. 

 
É claro que a quarta raça-mãe do quarto globo da quarta ronda pertencente ao quarto 

período-cadeia deve ser o ponto central de um esquema de evolução; atualmente, esta-
mos um pouco além dêste ponto. A raça ariana a que nós pertencemos é a quinta raça-
mãe do quarto globo, de forma que o meio de nossa evolução foi o tempo da anterior raça-
mãe atlante. Portanto, a raça humana, considerada em seu conjunto, pouco mais da 
metade percorreu de sua evolução. Unicamente algumas almas raras que se aproximaram 
do Adeptado, fim e coroamento supremo da nossa evolução, adiantaram-se, e de muito, 
aos seus companheiros de viagem. 
 

Como explicar-se tão rápido desenvolvimento? Em parte é, para algumas, pelo seu 
trabalho mais árduo e mais enérgico; e no caso mais geral, porque a sua individualização 
ao saírem do reino animal é de data muito anterior, e assim tiveram muito mais tempo 
para cumprir a parte humana de sua evolução. 
 

Uma determinada vaga de vida emanada da Divindade necessita geralmente de um 
período-cadeia, para animar cada um dos grandes reinos da natureza. Aquela que, em 
nosso primeiro período, animou o primeiro reino elemental, forçosamente também animou 
o segundo reino na segunda cadeia, o terceiro na cadeia lunar, e se encontra 
presentemente no reino mineral da quarta cadeia. Na quinta cadeia, ela animará o reino 
vegetal, na sexta o reino animal e na sétima atingirá a humanidade. Concluímos, de tudo 
isso, que representamos o reino mineral na primeira cadeia, o reino vegetal na segunda, e 
o reino animal na cadeia lunar. Aí, alguns dentre nós atingiram a sua individualização e 
assim puderam principiar como homens na cadeia terrestre. Os outros, que se achavam 
um pouco atrasados, não conseguiram chegar até êsse ponto; foram, portanto, durante 
algum tempo ao menos, animais nesta cadeia antes de se transformarem em homens. 
 

Nem todos os homens, entretanto, entraram juntos nessa cadeia. Quando a cadeia 
lunar chegou a seu têrmo a humanidade existia aí em diferentes níveis. Não o Adeptado, 
mas o que para nos representa a quarta etapa da senda, tal foi o fim por êles colimado. Os 
que atingiram êste objetivo (os Senhores da Lua, são assim designados na literatura 
teosófica) tinham diante de si sete vias pelas quais podiam dirigir-se. Somente uma delas 
poderia conduzi-los, ou melhor, poderia conduzir uma pequena parte à cadeia terrestre 
para servir de guias e instrutores às nossas primitivas raças. A grande maioria dos huma-
nos da Lua não conseguiu alcançar tão elevado nível, sendo por isso obrigada a reapare-
cer na Terra como homens. Acresce que uma enorme massa de animais da cadeia lunar 
tinha atingido o momento preciso de sua individualização. Para alguns, já se tinha reali- 



 
 
zado. Os outros foram obrigados a se encarnarem novamente como animais na cadeia 

terrestre; por enquanto não nos ocuparemos dêles. 
 

A própria humanidade compreendia um grande número de classes. É necessário uma 
detalhada explicação sôbre a distribuição das classes na cadeia terrestre. Primeiramente 
eis uma regra que podemos considerar geral: Aquêles que lograram atingir um nível mais 
elevado, numa cadeia, globo ou raça-mãe, não nasceram no início da cadeia, globo ou 
raça precedentes. Os primeiros estágios são sempre reservados aos retardatários; 
somente depois que êstes percorrerem uma grande parte de sua evolução e se 
aproximarem do nível atingido pelos primeiros, então descem e a êles se reúnem. Isto 
quer dizer que, quase sempre, a metade de um período de evolução, quer se trate de uma 
raça, globo ou cadeia, parece ser destinada a conduzir os atrasados ao nível dos mais 
adiantados que, durante êsse tempo, esperam repousando nas delícias do mundo mental 
reencarnam-se e avançam com aquêles ao longo do caminho da evolução, até atingirem 
com eles o termo final do período. 
 

Assim, os primeiros Egos que passaram da Lua para a Cadela Terrestre não eram os 
mais adiantados. Pode-se mesmo afirmar que, na realidade, foram os últimos que conse-
guiram individualizar-se. Foram os homens-animais. Aparecendo assim numa cadeia de 
globos recentemente organizados, tiveram que estabelecer as formas para todos os 
reinos da natureza. Êste trabalho é feito de uma só vez e para sempre no decorrer da 
primeira ronda em cada nova cadeia. 
 

Com efeito, embora a Vaga de Vida se centralize exclusivamente sôbre um dos sete 
globos de uma cadeia em determinada época, a vida não abandona completamente os 
outros globos. Por exemplo, atualmente a Vaga de Vida da nossa cadeia está inteiramente 
concentrada em nossa Terra; mas isto não impede que em Marte e Mercúrio a vida exista 
ainda. Nêles encontramos homens, animais e vegetais; e quando a Vaga de Vida fizer 
uma nova ronda num ou noutro dêstes planêtas, não haverá necessidade de criar novas 
formas, pois subsistirão os antigos tipos. Somente uma súbita e surpreendente 
fecundidade modificará todos os reinos da natureza; a população, então estacionária, 
aumentará em proporções enormes. 
 

Assim, pois, foram os homens-animais, isto é, os sêres humanos menos evoluídos da 
cadeia lunar, que estabeleceram as formas no início da primeira ronda da cadeia terrestre. 
Em seguida, vieram os animais lunares mais perfeitos que imediatamente ocuparam as 
formas já acabadas. Na segunda ronda da cadeia terrestre, os homens-animais que foram 
os menos evoluídos dos homens lunares, tornaram-se os guias terrestres. Os mais 
evoluídos dos animais lunares formaram então as baixas classes da nossa humanidade. O 
mesmo fenômeno se produziu durante a terceira ronda; grande número de animais 
lunares atingiu sua individualização e veio fazer parte da humanidade. Em seguida, em 
meio da evolução desta ronda no Globo D, que é o nosso, e que nós chamamos Terra, 
uma classe mais elevada de sêres humanos, a segunda ordem dos homens lunares, en- 



 
 
carnou-se e imediatamente tomou a nossa direção. 
 

Na quarta ronda, a nossa foi a primeira ordem dos homens lunares que baixou à Terra, 
os mais perfeitos e melhores, mas que ainda não tinham atingido o seu objetivo. Um certo 
número dentre êles que, mesmo na Lua, conseguiu "entrar no caminho", pouco esperou: 
ràpidamente escalou o Adeptado e deixou a Terra. Outros, menos evoluídos, tornaram-se 
também Adeptos, mas em época comparativamente pouco afastada de nós, isto é, cêrca 
de alguns milhares de anos; são êstes os Adeptos hodiernos. Nós, que pertencemos às 
raças superiores da humanidade atual, estamos muitos degraus evolutivos abaixo d'Êles, 
porém, numerosas ocasiões se nos apresentam de podermos, se quisermos, seguir Seus 
passos. 
 

A evolução de que falamos é a do próprio Ego, isto é, daquilo que se pode chamar a 
Alma do homem. Todavia, simultâneamente se opera a evolução da forma, isto é, do cor-
po. As formas criadas na primeira ronda eram muito diferentes das que atualmente co-
nhecemos. Verdadeiramente não podemos chamá-las "formas", porque, primitivamente 
construídas de matéria etérica, mais se assemelhavam a nuvens vagas, flutuantes, quase 
informes. Na segunda ronda, tornaram-se físicas, mas ainda de pouca consistência, de-
masiadamente leves, podendo oscilar ao sabor do vento. 
 

Foi somente na quarta ronda que começaram a manifestar alguns pontos de seme-
lhança com o homem, tal como existe hoje. Os processos de reprodução destas formas 
primitivas diferiam dos nossos. Podem ser comparadas aos dos tipos mais rudimentares 
que se encontram no início de tôda vida. O homem, em seus primeiros tempos, era an-
drógino; a separação definitiva dos sexos só se deu no meio da terceira ronda. Foi daí em 
diante que a forma do homem evoluiu metodicamente para se tornar, pouco a pouco, a-
quilo que atualmente é. Primeiramente foi se purificando, adquirindo maior solidez; em 
seguida adotou a estrutura vertical, cessando de rastejar, distinguindo-se cada vez mais 
das formas animais que lhe deram origem. 
 

Existe uma curiosa exceção na marcha regular da evolução, que merece ser mencio-
nada. Na quarta ronda do nosso globo nota-se um desvio desta linha. Com efeito, sendo 
nossa Terra o quarto globo da quarta ronda, o meio de sua evolução marca, ao mesmo 
tempo, o derradeiro momento em que foi possível aos animais lunares se individualizarem. 
Em conseqüência, um enorme esfôrço foi tentado, para dar ao maior número dêles esta 
última probabilidade. As condições da primeira e da segunda rondas foram especialmente 
reproduzidas nos tempos da primeira e da segunda raças terrestres, condições de que 
êstes Egos atrasados não tinham sabido aproveitar. Com a evolução de que já tinham 
gozado na terceira ronda, alguns puderam aproveitar as vantagens que lhe foram 
concedidas. Até o último minuto, no momento preciso de serem fechadas as portas, se 
assim podemos nos exprimir, irromperam e tornaram-se homens. Naturalmente não con-
seguirão atingir logo um elevado nível em seu desenvolvimento; mas pelo menos em al-
guma cadeia futura tirarão proveito da ligeira experiência que assim adquiriram. 



 
 

Nossa evolução terrestre teve um enérgico incentivo no auxílio que nos foi dado por 
um globo irmão: Vênus. Vênus está, atualmente, na quinta encarnação de sua cadeia, e 
na sétima ronda dessa encarnação, de forma que a evolução de seus habitantes está 
mais adiantada que a nossa, precisamente de uma encarnação completa e mais duas 
rondas e meia. Estando os habitantes de Vênus tão mais desenvolvidos do que nós, 
julgou-se proveitoso que alguns Adeptos que evoluíram em Vênus se transportassem à 
Terra para nos auxiliar, e isso exatamente na época movimentada que precedeu ao 
fechamento das portas no meio da quarta raça-mãe. 
 

Estes Sêres Augustos são chamados: os Senhores da Chama ou ainda Filhos da Né-
voa ígnea, e tiveram enorme influência sôbre a nossa evolução. A intelectualidade de que 
tanto nos orgulhamos, nós a devemos, quase inteiramente, à Sua presença entre nós. De 
acôrdo com a marcha regular dos acontecimentos, somente deveria ser a ronda seguinte, 
a quinta, a reservada aos progressos intelectuais. Na nossa quarta ronda, a atual, 
somente deveríamos nos preocupar com o desenvolvimento das nossas faculdades 
emotivas. Estamos, portanto, realmente adiantados ao programa que nos foi traçado. Êste 
avanço é devido unicamente ao auxílio que nos trouxeram os Senhores da Chama. Muitos 
d'Êles somente permaneceram entre nós durante o famoso período crítico de nossa 
história. Alguns outros aqui habitam ainda; preenchem as altas funções da grande 
Confraria Bran-ca e aqui permanecerão até que os homens de nossa evolução, tendo 
alcançado um grau suficiente de perfeição, possam dispensar seus Augustos hóspedes. 
 

A evolução que se estende diante de nós prende-se, portanto, simultâneamente à vida 
e à forma; porque nas rondas futuras, à proporção que os Egos, metodicamente, cres-
cerem em poder, em sabedoria e em amor, as formas físicas serão também mais belas e 
perfeitas, como nunca. Há no nosso mundo, presentemente, homens em todos os degraus 
de evolução; é fácil verificar que as grandes tribos selvagens ainda estão em grande 
atraso relativamente às raças civilizadas, atraso êste tão grande que jamais nos poderão 
alcançar. Mais tarde, no decorrer ainda da nossa evolução, chegará um momento em que 
estas almas, tão pouco desenvolvidas estarão em absoluta impossibilidade de progredir 
ao lado das outras e delas se terão de separar. 
 

Aliás, assim é que procede o mestre-escola para selecionar as classes dos seus dis-
cípulos. Durante o ano escolar prepara seus alunos para o exame. No meio do ano letivo 
já poderá dizer com segurança quais os que passarão com sucesso a prova final. Se a-
contecer, porém, que os menos adiantados estejam de tal forma atrasados que para êles 
não haja probabilidade alguma de sucesso, eis o que o mestre, com tôda razão, lhes po-
derá dizer: 
 

“É inútil que, doravante, continueis a trabalhar com os vossos colegas. As lições que 
vos tenho de dar são mais áridas. Serão absolutamente ininteligíveis para vós. Não esta-

reis, portanto, em condições de ouvi-Ias e o esfôrço que fizerdes vos fatigará inùtilmente. 
Demais, a vossa presença seria um obstáculo ao progresso dos outros. É melhor renun- 



 
 
ciardes à conquista de uma quimera. Voltai ao curso da classe inferior, que ainda não 

conseguistes galgar completamente; apresentar-vos-eis a exame no ano próximo, e o que 

hoje parece fora do vosso alcance, ser-vos-á então perfeitamente fácil". 
 

Eis exatamente o que é dito, num estágio especial de vossa evolução futura, aos Egos 
retardatários. Destacam-se então de seu grupo e voltam ao precedente. Tal é "con-
denação eônica" de que falamos anteriormente. Julga-se que, pelo menos para duas 
quintas partes da humanidade, as coisas se passarão da maneira descrita. As três quin-
tas partes restantes continuarão avançando com maior rapidez para os gloriosos destinos 
que as esperam. 



 
 

CAPITULO X 
 

R E S U L T A D O D O E S T U D O 
 

D A T E O S O F I A 
 
 
 

"Os Membros da Sociedade Teosófica estudam estas verdades e os teósofos se es-

forçam por executá-las pràticamente". Graças a êstes conhecimentos, que espécie de ho-
mem é, portanto, o verdadeiro teósofo? Que vantagem tira de todo êste estudo, na vida 
quotidiana? 
 

Tendo compreendido que existe um poder supremo que dirige o curso da evolução, e 
é infinitamente sábio e bom, o teósofo vê que tudo que existe no plano por êsse poder 
traçado tem por fim acelerar o progresso. Compreende que não é por mera fantasia poé-
tica ou com o fim de nos embalar com ilusões de uma piedosa esperança, que as Escritu-
ras nos dizem: "tudo trabalha para o bem geral"; mas, ao contrário, para firmar um fato 
científico. Absolutamente certo é, para os filhos dos homens, o têrmo final, glória inexpri-
mível, qualquer que lhes seja a condição presente; mas isso não é tudo. Aqui, cada um 
marcha atualmente para esta glória; tôda as circunstâncias têm uma razão de ser. Apre-
sentam-se, não como obstáculos, mas para nos auxiliar nesta obra gloriosa. É necessário 
somente que cada um compreenda porque as encontra no caminho. Bem verdade é que 
no mundo os males, as fadigas, os sofrimentos nos acabrunham; têm, entretanto, uma 
profunda significação; no ponto de vista superior em que o teósofo se coloca, reconhece 
que, por mais terríveis que possam parecer, são temporários, superficiais e exclusivamen-
te empregados para o nosso progresso. 
 

Quando, ignorante ainda, encarava estas coisas sob um ponto de vista estreito, não 
poderia julgar tivesse tão pouca importância; assim, observando a vida por seu lado nega-

tivo, os olhos perpetuamente fixos sôbre um mal aparente, jamais poderia compreender a 
verdadeira razão de ser da vida. 
 

Agora, que se elevou aos níveis superiores do pensamento e da consciência, e do alto 
observa a vida com os olhos do espírito, abrangendo-lhe de um só golpe todo o conjunto, 
é forçado a reconhecer que tudo na vida concorre para o máximo bem; que não será 
assim num futuro remoto; porém, desde já, no meio das lutas e dificuldades aparentes, a 
corrente evolutiva vai fluindo poderosa e ininterruptamente; tudo, portanto, vai bem, 
porque tudo avança numa ordem perfeita para a meta final. 
 

Elevando-se acima das tempestades e misérias terrestres, o teósofo reconhece aquilo 
que êle tomou por desgraça e nota quanto, com efeito aparentemente, pareceram opor-se 

à grande corrente do progresso, mas que, na realidade, comparativamente à marcha da 
Lei divina da evolução, elas não têm mais importância do que, em relação à formidável 



 
 
queda do Niagara, os flocos de espuma que se formam em sua superfície. Assim, simpa-
tizando sempre profundamente com os que sofrem, pode fazer uma idéia nítida do desa-
parecimento total da dor entre os homens. Eis porque podemos dizer que o teósofo des-
conhece o desânimo e o desespêro. O verdadeiro teósofo aplica estas reflexões tanto aos 
seus próprios pesares e contrariedades, como aos alheios. A Teosofia trouxe-lhe este 
admirável resultado: mantê-lo numa constante serenidade, digamos mais, numa perpétua 
satisfação, num eterno bom humor. 
 

Nêle, nada de tristeza. Como sentir-se preocupado, quem sabe que tudo caminha para 
o Bem? Sua alta Ciência faz dêle um perfeito otimista. Não se mostra ela que, qualquer 
que seja o mal existente numa pessoa, e mesmo num movimento, o mal é fatalmente 
temporário, pois é irresistível e a corrente da evolução a que se opõe; e que, ao contrário, 
tudo que há de bom numa ação deve necessàriamente persistir, ser utilizado, porque atua 
sob o poder onipotente da corrente evolutiva e, por isso, persistirá e triunfará. 
 

É necessário, todavia, que ninguém suponha um só instante que, por estar seguro do 
triunfo final do bem sôbre o mal, deva o teósofo ser indiferente e insensível aos males que 
o rodeiam. O dever lhe impõe ao contrário, se quiser trabalhar em harmonia com a grande 
lei da evolução, o combater os males com tôdas as suas fôrças, facilitando, assim, o ad-
vento da suprema vitória do Bem. Ninguém mais do que êle se esforça pelo bem de seus 
semelhantes, porque se sente liberto de todos os sofrimentos de desfalecimento e deses-
perança que tantas vêzes acabrunham os que desejam trabalhar pelo próximo. 
 

Outra grande vantagem tira-se ainda do estudo da Teosofia. É a libertação de todos os 
temores. Quantas pessoas não estão sempre ansiosas, atormentadas, temendo pelo que 
lhes poderá acontecer ou pelo insucesso de seus projetos e, assim, jamais têm repouso! 
O que mais a todos faz sofrer é o pavor da morte. Para o teósofo, ao contrário, êste 
sentimento não existe. Sente-se possuído pela grande verdade da reencarnação. Sabe 
que desde muito tempo vem sucessivamente abandonando corpos físicos, e compreende 
que, em suma, a morte não é mais do que um simples sono; que, assim como o sono se 
intercala entre dois dias de trabalho, trazendo-nos o repouso e o descanso necessários, 
assim também, entre dois dêstes períodos de labor que nós chamamos vida, uma longa 
"noite" se intercala: a vida astral e a vida celeste que nos dão repouso e concorrem 
simultâneamente para o nosso progresso. 
 

Para o teósofo, a morte é simplesmente a privação temporária das vestes carnais que o 

envolvem. Sabe que o seu dever é guardar êste vestuário corporal o mais tempo que puder 

afim de aproveitar o maior número possível de experiências; quando, porém, a hora soa de o 

abandonar, êle o faz sem lamentos, e quase com alegria, porque aprendeu que o próximo 

estágio lhe será muito mais agradável que êste que agora termina. Nada de surpreendente, 

pois, no fato do teósofo não temer a morte. Entretanto, avalia bem a importância que tem para 

êle viver sua vida até o fim, pois que está aqui para trabalhar para o seu próprio progresso. 

Ora, o seu progresso é, bem o sabe, a coisa única e realmente 



 
 
importante. A concepção que forma da vida é, portanto, diferente da que geralmente se 
faz. O fim a que se propõe, com efeito, não é ganhar fortunas, amontoar dinheiro: obter tal 
ou qual posição; a única consideração que encerra um ideal digno é, aos seus olhos, a 
execução do plano divino. Sabe que vive aqui embaixo exclusivamente para êste fim e 
que tudo deve desaparecer diante dêste interêsse superior. 
 

Demais, sente-se completamente desembaraçado de temores e superstições de qual-
quer origem religiosa. Tudo isto não tem importância para êle, por saber que o progresso 
para o ideal superior é somente o que a vontade divina nos impõe; que não nos podemos 
furtar a êste progresso e que, sejam quais forem os óbices que encontremos no caminho, 
aconteça-nos o que acontecer, tudo concorre para nos ajudar no triunfo; enfim, que so-
mente nós próprios podemos retardar o nosso desenvolvimento. Não tem preocupações 
nem temores. Cumpre com simplicidade seu dever, do modo mais perfeito possível, certo 
de que agindo assim tudo lhe será favorável. Não sente mais os temores que a tantos 
acabrunham. Goza da paz que dá a satisfação do dever cumprido e do esfôrço feito para 
auxiliar seus companheiros de jornada, porque está certo de que é um Poder divino que o 
impele para a frente, de maneira lenta mas segura, e que por êle faz tudo que pode ser 
feito, enquanto seguir o bom caminho e agir cumprindo o seu dever. 
 

Sabe que, tudo e todos, fazemos parte de uma grande evolução, que todos nós somos 
literalmente filhos do mesmo Pai, e por isso tem certeza que a grande fraternidade 
humana não é somente uma concepção poética mas um fato positivo; não uma utopia, 
mas uma realidade. A certeza desta fraternidade universal abre-lhe os mais amplos 
horizontes e lhe permite considerar tudo de um ponto de vista mais elevado. Compreende 
que nossos interêsses são comuns e que ninguém pode tirar proveito de uma ação que 
tenha causado dano ou sofrimento a outrem. Esta teoria não é um simples artigo de fé, 
mas um fato científico que lhe é comprovado por suas investigações. Percebe que a 
humanidade é verdadeiramente um todo único, e que, por isso, o que fôr nocivo a um, não 
pode ser benéfico a outro, porque o mal não toca unicamente àquele que o faz, mas aos 
que vivem também em tôrno dêle. 
 

Compreende que o verdadeiro prazer é unicamente aquêle que se compartilha com os 
outros. Percebe que o desenvolvimento de que somos capazes na senda do progresso 
espiritual não aproveita exclusivamente a si próprio, mas também aos outros. Ao adquirir 
conhecimentos e domínio sôbre si mesmo, reconhece que o proveito é, sem dúvida, pes-
soal, mas absolutamente não deve acarretar prejuízos aos outros; ao contrário, assim 
melhor os poderá auxiliar e confortar. Certo da absoluta unidade espiritual da humanidade, 
sabe que nenhum proveito se pode tirar de uma ação que não seja feita em nome e para o 
bem de toda a humanidade; que o progresso para o homem consiste em aliviar o fardo 
dos outros; que avançando nos conhecimentos espirituais, a humanidade também 
compartilha dêste progresso por menor que seja; que todos os que suportam nobremente 
as misérias e sofrimentos, na incessante luta para a luz, diminuem, ao mesmo tempo, a 
carga pesada que seus irmãos suportam. 



 
 

Reconhecendo ser esta fraternidade que a todos une, não uma quimera própria dos 
desesperados, mas um fato definido, decorrente cientìficamente de todos os outros fatos; 
tendo disto absoluta certeza, sua atitude muda radicalmente para com todos que o rodei-
am. Torna-se capaz de prestar serviços, de prodigalizar sua simpatia, porque reconhece 
que nada que contrarie seus interêsses superiores lhe pode ser útil ou benéfico. Daí uma 
grande tolerância e a mais absoluta caridade. Fàcilmente se concebe porque é tolerante. 
Não lhe demonstra sua filosofia quão pouca importância tem o ligar-se a uma crença de 
preferência a outra? Pois o que somente importa é o ser bom e sincero. Quanto à carida-
de, impossível é que o teósofo não a pratique. Os seus conhecimentos todos não o colo-
cam em condições de admitir um certo número de coisas incompreensíveis para o homem 
comum? O ideal do teósofo, quanto ao bem e ao mal, é sempre mais elevado do que o 
dos homens pouco instruídos, e por isso manifesta mais indulgência do que êles para com 
o pecador, porque faz uma idéia muito mais perfeita da natureza humana. Procura as 
circunstâncias atenuantes que todo o pecado pode apresentar e está sempre mais 
disposto a desculpá-lo do que aquêle que tudo isto ignora. 
 

Vai mesmo além da tolerância, da caridade e da simpatia; sente verdadeiro amor para 
com a humanidade, e isto o leva a adotar uma conduta tôda de abnegação e benevolên-
cia. Tem a intuição de que qualquer contato com os outros é uma probabilidade altamente 
proveitosa; e os conhecimentos que seus estudos lhe trouxeram, o tornam capaz de dar 
bons conselhos prestando auxílio em quase todos os casos que se lhe apresentem. Não 
que tenha a preocupação de impor aos outros sua maneira de pensar; ao contrário, sabe 
que é êste um dos maiores erros cometidos pelos ignorantes. Sabe que o excesso da 
argumentação é uma perda inútil de energia; por isso se recusa a tôda discussão. Sente-
se feliz quando pode dar alguma explicação ou conselho; não manifesta, porém, desejos 
de converter ninguém ao seu modo de pensar. 
 

Em tôda a sua vida tem presente a idéia de prestar auxílios, não sòmente aos seus 
semelhantes, mas também aos animais que o cercam. Alguns dêstes animais lhe estão 
ligados por íntimas relações, o que o obriga a devotar-se também a êles. O teósofo reco-
nhece que êles são também seus irmãos, conquanto mais jovens na alma e que têm de-
veres a cumprir para com êles; por isso, todos os seus pensamentos são dirigidos sempre 
no interêsse dêles e jamais para maltratá-los. 
 

Antes de tudo e acima de tudo, a Teosofia é para êles uma doutrina de senso comum. 
Explica-lhe, tanto quanto presentemente pode compreender, os fatos que se relacionam 
com Deus e com os homens; o que de comum entre êsses fatos existe, e o teósofo, em 
consideração, a tudo isto, procura agir sempre de acôrdo com a razão e o bom senso. 
Pauta sua vida segundo as leis da evolução, leis estas que lhe são ensinadas pela Teoso-
fia; isto o coloca em uma posição totalmente diferente, e lhe dá uma pedra de toque, gra-
ças à qual tudo experimenta - em primeiro lugar seus próprios pensamentos e ações, e, 
em seguida, tudo que se lhe apresentar no mundo exterior. 



 
 

Aplicando sempre êste critério, perguntará: tal coisa é boa ou má? Acelera ou retarda 
a evolução? Logo que um pensamento ou um sentimento se manifesta, o teósofo ime-
diatamente julga se deve ou não encorajá-lo. Se dêste sentimento pode resultar o maior 
bem, para o maior número de pessoas, é bom; mas, se vai causar mal ou constituir um 
obstáculo ao progresso de algum ser, é mau e deve ser evitado. As mesmas razões de-
vem inspirá-lo quando fôr chamado a decidir qualquer questão, embora não o afete dire-
tamente. Logo, quando uma causa lhe parecer justa, deve com ela se preocupar. 
 

Para êle, seu interêsse pessoal não entra em jogo. Pensa unicamente nos benefícios 
da evolução em seu conjunto. Isto lhe dá um ponto de apoio seguro e um critério decisivo 
que afastam as angústias da hesitação e da indecisão. A vontade da Divindade é a evolu-
ção do homem. Logo, tudo que puder auxiliar esta evolução é bom; tudo que a ela se o-
puser e a retardar é fundamentalmente mau, por mais poderosas que sejam as tradições e 
os preconceitos da opinião pública. 
 

Sabendo ser o Ego o verdadeiro homem, e não o corpo, fácil lhe é compreender que 
somente a vida do Ego merece ser tomada em consideração e que tudo quanto se refere 
ao corpo deve ser, sem hesitação, subordinado aos interêsses superiores. Reconhece que 
a vida na terra lhe foi dada com o fim exclusivo de o fazer progredir e que este progresso é 
a única coisa importante. Não será o desenvolvimento das faculdades e a formação do 
caráter o verdadeiro fim da vida? Compreende a importância de educar o seu corpo físico 
tanto quanto a sua natureza mental, seu espírito e sua sensibilidade moral. Sente que 
todos os meios lhe são proporcionados para alcançar a máxima perfeição que lhe é 
exigida; que, diante de si tem o tempo infinito para atingir esta perfeição, que mais feliz e 
útil será atingir esta perfeição, porem que mais feliz e útil será quanto mais cedo atingir a 
meta. 
 

Reconhece, em suma, que a vida não é senão um dia de aula e o corpo uma vesti-menta 

passageira, vestida ùnicamente para auxiliar sua instrução. Compreende a impor-tância que há 

em aprender bem suas lições, e que o homem que se deixa desviar dêste fim por 

considerações insignificantes age com leviandade imperdoável. A vida, quando tem somente 

por objetivo bens materiais, aquisição de fortuna, anelo de glória, etc., parece-lhe um brinquedo 

infantil; o sacrifício de tudo verdadeiramente de valor, feito irrefletidamente para obter as 

alegrias passageiras da matéria. O teósofo apega-se "não às coisas da terra, mas às 

concepções elevadas". E isto, não somente porque as coisas elevadas tendem a levá-lo ao 

caminho verdadeiramente bom, mas também porque o teósofo sente o pouco valor das coisas 

terrenas. Trabalhando incessantemente para elevar seus ideais, procura encará-las por um 

prisma superior, pois sabe que os maus desejos e os sentimentos baixos formam em tôrno de 

si um espêsso nevoeiro, que lhe impede ver as coisas tais como são. 
 
 

Quando consigo mesmo luta, lembra-se sempre de que seu Ego é a parte mais eleva-

da de si mesmo; que o que é baixo em si não é verdadeiramente o seu "Eu", mas sim- 



 
 
plesmente uma paixão indomável pertencente a um de seus veículos. 
 

Nunca se esquece de que, apesar das numerosas quedas que inevitàvelmente dará 
no caminho da perfeição, as razões para avançar no caminho permanecem tão poderosas 
após a milésima queda como antes da primeira e, por isso, lhe será tão inútil como 
infrutuoso e mau deixar-se dominar pelo desânimo e pelo desespêro. 
 

Empenha-se por essa razão em prosseguir no caminho do progresso; e, com efeito, 
isto lhe é muito mais fácil agora do que mais tarde, sobretudo se, desde já, começa a 
esforçar-se e consegue fazer algum progresso, e se, tendo conseguido elevar-se um 
pouco, começa a ajudar os que estão mais atrasados. Desta maneira compartilha, por 
pouco que seja, da grande obra da evolução divina. 
 

Sabe que, se chegou à posição que atualmente ocupa, foi à fôrça de continuados es-
forços; por isso não espera atingir instantâneamente a perfeição. Conhecendo a grande lei 
de Causa e Efeito, sabendo quanto é inevitável em sua ação, serve-se dela constan-
temente para o seu desenvolvimento mental e moral, exatamente como no mundo físico 
nos é possível aplicar em nossa própria conveniência, as leis naturais que conseguimos 
conhecer. Fazendo uma idéia nítida da morte, não a teme nem para si nem para os entes 
que lhe são caros. Não é a primeira vez, diz consigo, que tal coisa lhes acontece, já está 
habituado. A morte não é para êle mais do que um passo, com que se liberta em parte do 
mundo tísico, para entrar em outro infinitamente superior. Com tôda sinceridade, dá boas-
vindas à morte, e mesmo quando ela chega aos que ama, pode, sem hesitar, avaliar a 
vantagem que vão gozar; e assim, embora não possa dominar o sofrimento que lhe causa 
tal separação, experimenta, contudo, um consôlo real, sabendo que esta separação é mo-
mentânea e que, de resto, somente ocorre no mundo físico; que aquêles a quem chama-
mos mortos estão, de fato, perto de nós e que basta abandonarmos o corpo físico, como 
fazemos no sono, para estar ao lado dêles como antes. 
 

Claramente percebe que o mundo é uno, e que as mesmas leis divinas o regem em 
todo seu conjunto, quer êste mundo seja visível ou não aos olhos físicos. Não experimen-
ta, pois, nenhuma sensação nervosa ou de espanto ao passar deste para o outro mundo, 
nem impressão alguma de incerteza sôbre o que vai encontrar no além. Sabe que, nesta 
vida superior, se abre diante dêle magnífica perspectiva de belas probabilidades ou atu-
ando no sentido de adquirir novos conhecimentos, ou no sentido de fazer obra útil; sabe 
que a vida, uma vez liberta do corpo físico, tal intensidade possui e tal beleza, que, com-
paradas com elas, tôdas as alegrias e prazeres dêste nosso mundo nem parecem existir. 
Êste saber tão perfeito, esta confiança tão cheia de serenidade, êste tão sublime poder de 
vida infinita, emanam do teósofo iluminado a todos que dêle se aproximam. 
 

Nenhuma dúvida tem quanto ao seu futuro, porque assim como vê no selvagem o seu 
passado, o que outrora foi, assim também, contemplando o que há de mais belo e mais 
nobre na humanidade, chega a compreender o que ele será mais tarde. Ante si percebe a 
cadeia ininterrupta do desenvolvimento uma escada de perfeição erguida ante seus olhos, 



 
 
nos degraus da qual estacionam sêres humanos; e, por isso, não duvida que lhe seja 

possível vencer todos êsses degraus. 
 

É precisamente em virtude da imutável lei de Causa e Efeito que lhe será permitido 
subir essa escada, pois atuando a lei sempre da mesma maneira, o teósofo pode, a cada 
instante, a ela se referir e empregá-la como o faz com as leis da natureza no mundo físico. 
O conhecimento desta lei lhe prova que, se alguma coisa lhe aconteceu, foi porque o 
mereceu por suas ações, palavras ou pensamentos em suas vidas precedentes. Compre-
ende que todo sofrimento não é, em suma, senão o pagamento de uma dívida, de sorte 
que tôdas as contrariedades da vida lhe aparecem como lições de que deve tirar proveito; 
sabendo donde se originam, sente uma real satisfação, porque os considera como ocasi-
ões que se lhe oferecem para se libertar de algumas de suas dívidas. 
 

Não os encara, porém, somente sob êste ponto de vista, pois sabe que, aceitando-as 
com resignação, ainda outra vantagem delas pode tirar. Não perde tempo em se 
preocupar com as contrariedades que lhe possam advir. E quando chegam, não as agrava 
com tôlas lamentações; recebe-as de frente, pronto a suportar com paciência e firmeza as 
que não puder evitar. Não que se submeta passivamente aos golpes da sorte; ao 
contrário, a adversidade lhe aparece como um estimulante que, ao mesmo tempo, o 
desenvolve e permite a resignação; e assim, de um sombrio passado de males, extrai e 
guarda a se-mente de uma futura colheita, porque, ao mesmo tempo que lhe faz pagar as 
dívidas, desenvolve-lhe a coragem e a decisão, por meio das quais vantajosamente se 
manterá através de tôdas as idades futuras. 
 

O teósofo distingue-se do resto do mundo por seu perpetuo bom humor, sua coragem 
intrépida em face das dificuldades, sua contínua simpatia e condescendência: cumpridor 
severo dos seus deveres, toma a vida a sério, reconhecendo que cada um tem uma tarefa 
importante a cumprir no mundo e que não há tempo a perder. Tem a convicção íntima de 
não trabalhar ùnicamente para o seu destino pessoal, mas também para o de todos que o 
cercam; por isso a grave responsabilidade de seus atos se lhe apresenta em todo o seu 
valor. 
 

Sabe que, por meio dos pensamentos se pode fazer muito mal ou muito bem; que o 
homem não vive unicamente para si, pois cada um dos seus pensamentos repercute 
sôbre os outros; que as vibrações emitidas pelo seu espírito e pela sua natureza mental 
transmitem-se aos espíritos e às naturezas mentais dos outros homens; de sorte que de-
pende exclusivamente de si tornar-se uma fonte de saúde ou de doença mental para todos 
que entram em contato com êle. 
 

Como conseqüência, isto lhe impõe um código de ética muito mais perfeito do que 
aquêle que atualmente rege o mundo exterior; pois sabe que deve fiscalizar não somente 
seus atos e palavras, mas também seus pensamentos, porque os efeitos dêstes podem 
ser muito mais sérios e de um alcance muito maior que os produzidos no mundo físico. 
Tem convicção de que, embora uma pessoa não esteja pensando diretamente em outras, 



 
 
nem por isso deixa de influir para o bem ou para o mal; porém que, além dêste efeito in-

consciente do seu pensamento, é sempre possível empregar êsse pensamento, voluntà-

riamente, para o bem. Estabelece, pois, correntes invisíveis que levam o auxílio e o con-

fôrto moral aos aflitos, e ante êle se entreabre assim um mundo de boas ações a execu-
tar. 
 
 

Escolhe e dá preferência aos pensamentos nobres e elevados, abandonando os 
dese-jos baixos. Deliberadamente, procura antes encarar as coisas como otimista do que 
como pessimista; como um homem que busca fazer o bem e não como um indiferente, 
porque sabe ser esta a verdadeira maneira de adquirir as coisas. Procurando em tudo o 
bem, tra-balhando para que o bem predomine, buscando sempre ajudar e nunca 
prejudicar, torna-se o teósofo um precioso auxiliar para os seus amigos; e assim, na 
medida de seus fracos recursos, coopera de acôrdo com o maravilhoso plano da 
evolução. Totalmente a si mesmo esquece, não vive senão para os outros, encarando a 
si mesmo como uma parte dêsse plano; nesse plano vê também a manifestação da 
Divindade, e da Divindade procu-ra tornar-se cada vez mais uma expressão mais 
verdadeira. E eis porque o teósofo, pro-curando cumprir a Vontade Divina, não somente é 
abençoado, mas também se transfor-ma numa bênção para todos. 



 


