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Lopes Hidalgo, o Terceiro Revelador,  
o Consolador Humano.

 Em um dia resplandecente, ou seja, 24 
de julho de 1888, nasceu João Lopes Hidalgo, 
na cidade  de Bácares, província de Almeria, 
na Espanha. Joana sua mãe, no tempo da gra-
videz de João, ouviu uma música do exército 
dos céus, que veio visitar o Consolador, em 
seus primeiros dias de vida.  Joana  foi  acon-
selhada  em  sonhos pelo Senhor, para lhe pôr 
o nome de João, que  quer dizer: o Verbo da Vida, e o Consolador do 
Mundo.

 Foi aconselhado em sonho pelo Espírito Santo para vir 
para o Brasil, Em 1921 João veio para o Brasil trazendo sua espo-
sa, seus �lhos, seus pais e suas irmãs. Veio para o Estado de São 
Paulo, cidade de Penápolis. Por orientações divinas em 1922 mu-
dou-se para o Bairro Rural de Duas Barras, município de Birigui.

 No ano de 1924 no Bairro Rural de Duas Barras, recebeu 
dos Planos Espirituais as primeiras mensagens e esclarecimentos 
acerca de sua missão:

 �A voz que antes tinha ajudado nos meus ouvidos, dizendo 
para não desfalecer, porque mais tarde seria pior, tornou a falar-
-me, novamente, dizendo: 

 Regozija-te a tua alma por ter vencido a morte e ter ga-
nhado a Vida Eterna, pois estás em contato com um oceano de 
Vida, que permanece eternamente. Com isto não quero dizer que 
tens vencido todas as fraquezas da carne, mas, sim, que triunfou  
a Vida sobre a carne.



12

 Agora trabalhe, entre em luta, em defesa de teus irmãos 
dominados pela morte, oferece-lhes as grandezas in�nitas e eter-
nas deste oceano de Vida, não te canses, lute até que a Vida triunfe 
nesse mundo, sobre todos teus irmãos, nações e línguas.

 Porém, torna-te um varão invencível, porque irás lutar 
contra a morte, que tem a sua morada na consciência de teus ir-
mãos, e nossos irmãos, nem mesmo que queira enriquecê-los, 
dando-lhes a Vida que permanece eternamente, em troco da mor-
te que perece e extermina a si mesmo, eles desprezarão tua oferta 
por amor à carne; se tornarão até teus inimigos e não suportarão 
as tuas palavras, pois irás lutar contra as trevas e a morte.

 Seja forte, calmo e perseverante, pois assim como venceste 
as di�culdades de tua própria carne, vencerás também sobre teus 
irmãos, e a Vida triunfará sobre todos, para sempre.

 Passarás por muitas tribulações, mas seja perseverante até 
o �m, que depois terás um grande gozo, juntamente com teus e 
nossos irmãos e seu gozo ninguém vo-lo tirará�.

 O irmão João Lopes Hidalgo, no dia 10 de julho de 1926, 
estando na roça, carpindo no café de seu tio, do qual era colo-
no, neste dia, estando sentado numa madeira, uma tora de árvo-
re, descansando, uma in�uência muito agradável o envolveu. Ele 
impressionado, sem saber o que se passava, dava graças a Deus, 
quando a sua voz interna lhe falou: João vós tendes uma grande 
missão a cumprir neste mundo.

 O nosso irmão João respondeu: Senhor, sou pobre e anal-
fabeto, como poderei cumprir uma missão, tão pequeno e igno-
rante como eu sou?

 A vós respondeu: Por isso não desanimes, Deus quer al-
mas as suas ordens que realizem as suas vontades, pois Ele mesmo 
tem muita coisa para dar, e pode suprir toda de�ciência de seus � -



lhos. Pois, tudo quanto precisas para cumprir esta grande missão, 
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o Pai Amaríssimo porá em tuas mãos, a tua ordem. João, sabia ler 
e escrever em português muito mal, e em espanhol também muito 
mal. Nunca teve professor, o que soube veio por uma mão miste-
riosa.

 O primeiro Templo de João foram os cafezais; seu culto era 
na solidão, seu escritório naquele tempo era o campo, sua mesa de 
escrita era o seu próprio joelho e as cadeiras eram as madeiras e os 
troncos das árvores e seu Mestre era a voz espiritual que lhe ditava 
as revelações. Assim Humano começou a desenhar letra por letra, 
escrevendo todas as revelações que lhe eram passadas por Nosso 
Senhor Jesus Cristo

 Em 1929, já denominado espiritualmente como Humano 
Consolador, iniciou os trabalhos para a fundação da Irmandade 
do Puro Cristianismo. Em 1933 conseguiu juntamente com ou-
tros irmãos construir um Templo, bastante humilde no Bairro Ru -
ral de Duas Barras, Birigui - SP.

 No dia 01 de janeiro 1939 é registrada o�cialmente a Ir-
mandade do Puro Cristianismo no Cartório em Birigui � SP.

 Tudo por ele escrito foi através de revelações recebidas es-
piritualmente por ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Atuou, 
também, de forma incansável, na propagação do Evangelho e nos 
tratamentos espiritual e material de todos os necessitados que a 
ele procuravam, bom como àqueles que ele tinha conhecimento e 
ia socorrê-los.

 O desenlace de João Lopes Hidalgo, Humano Consolador, 
deu-se no dia 06 de outubro de 1963, em sua residência no Bair-
ro Rural de Duas Barras. Neste Bairro, município de Birigui, de-
nominado espiritualmente a Nova Jerusalém, encontra-se a Sede 
Central da Irmandade do Puro Cristianismo.



PREFÁCIO.
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Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus.
 Estas mensagens não têm o �m de combater crenças reli-
giosas, sociais ou políticas.
 O objetivo destas mensagens não é combater ideologias, 
para criar confusões e di�culdades para o progresso humano.
 O objetivo destas mensagens é levantar os valores naturais 
humanos e os valores de todas as coisas de vida, em primeiro lu-
gar valorizar o homem e a espécie, abaixo de Deus Pai, em Cristo 
Jesus, e acima de todas as coisas criadas, que compõe o Grande 
Conjunto da Criação, in�nitamente.
 Portanto, os �ns especiais ou �nalidades primitivas destas 
mensagens é construir algo de eterno sobre a Rocha Viva, que é 
Jesus Cristo, nosso Salvador e sua Doutrina: o Cristianismo, valo-
rizando o homem e a espécie, em primeiro lugar, para que, uma 
vez reconhecido e estar ciente de seus verdadeiros valores, deveres 
e responsabilidades, o homem possa valorizar todas as coisas cria -
das pelo Supremo Criador.
 Só o homem tem o poder para valorizar todas as coisas, 
bem como criar e destruir.
 Não há trabalho mais bem aproveitado, nos tempos atuais, 
que trabalhar no levantamento dos valores naturais do homem e 
da espécie.
 A humanidade deste mundo está gemendo sob um jugo 
muito pesado, de dores e sofrimentos de toda natureza, se apro-
ximando cada vez mais para o abismo da perdição e precisa de 
conforto, de amor, de carinho, de harmonia e de paz.
 Estas mensagens são destinadas para este �m, de trazer à 
humanidade um pouco de consolação, de paz, de harmonia e de 
entendimento, segundo a vontade de Deus e nossa compreensão. 
O nosso interesse primitivo é valorizar o homem, na proporção de 
seus valores naturais, defender e auxiliar a espécie nos seus direi-



tos naturais e legítimos.
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 Temos noções certas de que os tempos preditos se cum-
prem em nossos dias; a humanidade passará por uma transforma -
ção e estamos certos da volta espiritual do Senhor Jesus.
 Recomendamos que a leitura destas mensagens radiosas, 
seja compreendida segundo o sentimento natural e positivo de 
sua expressão bene�cente, em plano geral, no lado do bem.
 Agradecemos a todos os leitores, pois estas mensagens são 
direcionadas a vós, com a �nalidade de preparar-vos para a Nova 
Vida.

HUMANO.



INTRODUÇÃO
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INSTRUÇÕES FILOSÓFICAS.

 Esta é a Filoso�a de Jesus Cristo, mediante Humano, se-
gundo a vontade de Deus, cuja revelação se deu no século vinte, 
nos anos 1933 até 1946, na República Federativa do Brasil, em 
Duas Barras, Nova Jerusalém, município e comarca de Birigui, Es -
tado de São Paulo, Brasil. 
 Eu, Humano, recebi e escrevi este trabalho, e o reti�co em 
18 de janeiro de 1947, em Duas Barras.
 Que quer dizer Filoso�a? Pergunto eu ao mundo invisível:
 Filoso�a é a ciência geral dos princípios e causas, ou siste-
mas de noções gerais sobre o conjunto das causas; sistema parti-
cular de Filoso�a.
 Força moral e elevação do Espírito Humano, com que o 
Homem, como sendo realmente o superior inteligente se coloca 
acima dos preconceitos, com sabedoria.
 A Filoso�a, num plano geral, quer dizer: Evolução e eleva -
ção do Espírito Humano sobre tudo quanto está à ordem e domí-
nio do mesmo: Material ou Espiritualmente; Mundial ou univer-
salmente, in�nito ou �nito, Natural ou subnatural; concernente 
aos três Reinos da Suprema Natureza Criadora.
 En�m, a Filoso�a é a incorporação, in�nitamente, de to-
das as coisas, em plano consciente; ciências reunidas, ou Suprema 
Sabedoria.
 A Filoso�a se divide ou se estende in�nitamente em ses-
sões, símbolos, planitudes ou correntes. Toda a criação da Supre-
ma Natureza Criadora se divide em três símbolos superiores de 
criação, in�nitamente distintos, compostos de naturezas diferen-
tes.
 Estes três símbolos de criação,  in�nitamente   distintos, 
compostos de naturezas diferentes, são os três Reinos da Suprema 



Natureza Criadora.
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 Cada Reino se divide em uma imensa quantidade de sím-
bolos ou correntes que se ligam, in�nitamente.
 A Filoso�a do Mestre Jesus Cristo, em Humano, segundo a 
revelação de Jesus Cristo, se estende seus conhecimentos sobre os 
quatro planos superiores da Suprema Natureza, que são: o plano 
natural e o subnatural; Espiritual e material, em todos seus limi-
tes, na parte interna do In�nito, de cujos conhecimentos daremos 
testemunho na abertura do presente Livro, o qual é revelado em 
perguntas e respostas, entre duas Almas Espiritualmente Huma-
nas, se achando uma colocada no lugar de um verdadeiro Mestre, 
e a outra na planitude de discípulo. 
 O Mestre se acha desencarnado e o discípulo encarnado.
 O discípulo pergunta ao Mestre invisível, e o Mestre invi-
sível responde.
 Mais tarde o Mestre pergunta ao discípulo, e o discípulo 
responde as instruções aprendidas do Mestre interno.



DESCOBRIMENTO DO MUNDO INVISÍVEL.
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PRINCIPIAM AS PERGUNTAS E AS 
RESPOSTAS NOS MAIS SINCEROS 

PLANOS DE SIMPLICIDADE, COM DESEJO 
FERVOROSO DE SABER.

 
ESTUDO DOS ATRIBUTOS HUMANOS.

1. Qual é o dever do Homem, segundo o movimento evoluti -
vo da Vida Natural?

  O dever do Homem, juntamente a sua espécie, segundo 
o movimento evolutivo da Vida Natural é estudar e conhe -
cer-se a si mesmo e estudar e conhecer a Obra de seu Cria -
dor.

2. De que forma pode o Homem estudar e conhecer a si mesmo?  
 Para o Homem poder estudar e conhecer a si mesmo é 
preciso que desligue as suas atenções de seu lado externo, e 
as ligue ao seu lado interno, pondo-se em direção e contato 
à Obra de seu Criador, e, para se pôr em contato com a cor-
rente essencial da Vida Criadora, é preciso que as atenções 
humanas estejam voltadas para o lado interno da Alma.

3. De que forma pode o Homem estudar o seu lado inter-
no, desde que se acha oculto a seus olhos materiais? 
 Para o Homem estudar o seu lado interno é preciso olhar 
com os olhos de sua Alma.

4. Então a Alma também tem olhos para ver? 
 Sim, o Espírito Humano depois de encarnado tem duas 
vidências: uma externa e a outra interna.
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5. Qual é a vidência externa do Espírito Humano? 
 A vidência externa do Espírito Humano, encarnado, é 
aquela que se acha nos olhos materiais, a qual com qual-
quer doença ou embaraço impede o seu efeito visual.

6. Qual é a vidência interna do Espírito Humano? 
 A vidência interna do Espírito Humano é a vidência Es-
piritual, a qual permanece mesmo que a Alma se desligue 
do corpo material, organizado por natureza.

7. Qual é a esfera ou campo visual dos olhos materiais?  
 A esfera visual dos olhos materiais se estende a uma dis -
tância muito limitada, se não for auxiliado por bons olhos, 
ou por aparelhos subnaturais construídos pela mente física 
humana.

8. A esfera visual dos olhos da Alma é também limitada? 
 Não meu discípulo, a esfera visual dos olhos da Alma é 
ilimitada, se estende a todo o seio o In�nito Corpo de nos -
so Eterno Pai.

9. Por que motivo é tão limitada a esfera visual da vidência 
externa do Espírito Humano?

  A vidência externa do Espírito Humano é limitada por-
que seu campo de ação se limita a vida material, para favo -
recer o movimento evolutivo da mesma.

10.  Por que motivo é tão intensa e ilimitada a vidência interna 
do Espírito Humano?

  A vidência interna do Espírito Humano é intensa e qua-
se ilimitada, porque seu campo de ação visual, efetivamen -
te, é Espiritual, e, se estende a todo o seio do In�nito, para 
facilitar o movimento evolutivo da Vida Espiritual: con-
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11. Todos os animais têm as duas vidências: a externa e a inter-
na?

        Quase todos os animais têm as duas vidências, mas a 
vidência da Espécie Humana é diferente da dos animais.

12.  Por que motivo é diferente a vidência da Espécie Humana 
da dos demais animais?

       A vidência da Espécie Humana é diferente porque a Hu -
manidade é dotada de inteligência, e, já, por natureza, têm 
em si distintivos intelectuais.

13.  Qual foi o motivo, ou de que forma �cou a Espécie Huma -
na dotada por estes atributos intelectuais?

         A forma porque foi a Espécie Humana dotada destes 
atributos intelectuais é impossível de esclarecer sobre estas 
�nalidades, sem primeiro ter estudado a Obra da Suprema 
Natureza Criadora, porque a Espécie Humana é um resu-
mo essencial da Vida Criadora.

14.  Qual o motivo, e para que foi a Espécie Humana dotada de 
distintivos intelectuais?

        A Espécie Humana foi dotada de inteligência e distinti-
vos intelectuais porque o Verbo Criador precisava ter em 
sua Obra, entre os seres e corpos criados, um instrumento 
provido de todos os atributos su�cientes para poder con-
templar a sua Obra Redentora, In�nita e Eterna; para ter 
presente, constantemente, diante de seus Olhos Espiritu-
ais, toda criação por Ele criada, conhecer e distinguir inte-
ligentemente todos os atributos com que a sua Santa Natu -
reza dotou a cada espécie, ou qualidade de vida. A Espécie 
Humana, isto é, o Homem, juntamente a sua espécie, foi o 
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resultado essencial de sua Obra de Vida Criadora, instru-
mento intelectualmente criado, natural, para estudar, ver e 
contemplar a Obra da Suprema Natureza Criadora.

15. Então, o Homem pode conhecer a si mesmo sem instrução 
de sábios, ou precisa ser instruído por alguém?

  Os primeiros sábios conheceram-se a si mesmos e a 
Obra de seu Criador, pelo seu próprio entendimento e vi-
dência naturalmente intelectual. Quer dizer: o primeiro 
homem foi instruído por natureza.

16. O Filho do Homem foi também instruído por natureza?
  Não meu discípulo: Os Filhos dos Homens que nasce-

ram na ignorância, foram e são instruídos pelos sábios na-
turais, os quais com a sua imensa e eterna luz clarividente 
dissiparam as trevas da ignorância humana, tornando sá-
bios aos ignorantes.



INSTRUÇÕES EM UM  PLANO GERAL.
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INTERPRETAÇÃO DO INÍCIO 
FUNDAMENTAL DA OBRA DA SUPREMA 

NATUREZA CRIADORA, SUA SIGNIFICAÇÃO 
E DECLARAÇÃO.

 As declarações aqui apresentadas são reveladas por um 
Sábio Natural, que é verdadeiro e só fala verdade, porque fala o 
que realmente sabe e não o que ignora. 
 Se, porventura, aparecer alguma mentira aprovada neste 
trabalho de estudos �losó�cos, estas são introduções negativas, 
nas horas das pequenas distrações do inspirador ou revelador en-
carnado.
 Portanto, advertimos que antes do acusador revogar uma 
resposta como sendo mentira, analise o acusador cinquenta vezes, 
se for preciso, porque a mente material é muito difícil para distin -
guir e compreender naturalmente a Obra da Suprema Natureza 
Criadora.
 Porém, se depois de uma boa análise aparecer comprova-
damente alguma mentira, esta não vem de Deus, mas sim, do se-
dutor tentador, o qual se introduziu em nosso trabalho para mis-
ti�car a expressão divina.

PERGUNTAS E RESPOSTAS  
EM UM PLANO GERAL.

 Bom dia meu Mestre!
 Bom dia meu discípulo!
 Meu Mestre nós iremos iniciar o nosso trabalho num pla-

no geral? 
 Iremos sim meu discípulo.
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A instrução é interna ou externa?
  A instrução e os esclarecimentos da Obra da Suprema 

Natureza Criadora são externos, quando ela é transmitida 
por intermédio de um sábio encarnado, pessoalmente, ou 
por intermédio de outros meios transmissores, escritos, ou 
por intermédio de aparelhos subnaturais.

2. A instrução interna de que forma é transmitida?
  As instruções e esclarecimentos internos são transmiti-

dos por intermédio de uma corrente mental, formada por 
todos os sábios de todos os mundos, de ambas planitudes, 
encarnados e desencarnados, cujas instruções são revela-
das inspiratórias ou intuitivamente.

3. Quem nos transmite e nos esclarecem estas primeiras ins-
truções que estamos dando início fundamental a nossa Es -
cola Filosó�ca, neste mundo, mediante este aparelho?

  Um sábio dos outros mundos.

4. Como se chama este sábio que, supremamente, dirige a 
nossa Escola Filosó�ca, naturalmente divina?

  O sábio que supremamente está organizando a vossa 
Escola Filosó�ca, naturalmente divina, é Júpiter Radiante, 
segundo Jesus Cristo.

5. Então, o nosso Mestre atual é o nosso Senhor Jesus Cristo?
  Sim, o vosso Mestre Espiritualmente, do passado, do 

presente e do futuro, sou eu mesmo, direta ou indireta-
mente, por intermédio dos Ministros de minha Ordem 
Redentora.

6. Mestre é de vossa santíssima vontade de nós fundarmos 
esta Escola de Filoso�a Natural, em seu nome, para o nos-
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so desenvolvimento Espiritual e moral, para adquirirmos 
os competentes conhecimentos de nossas responsabilida-
des e deveres, sobre todas as vidas e corpos criados, para 
estudarmos e conhecermos plenamente a Obra da Supre-
ma Natureza Criadora?

  É  sim  meu  servo, é  de  minha  vontade,  pois sem 
minhas vontades nada podeis fazer, pois eu sendo o vosso 
Supremo e Verdadeiro Mestre, vos estimulo a vontade de 
estudar e de saber. E estou pronto para vos revelar tudo 
quanto se achar dentro da corrente da sabedoria humana, 
in�nitamente, dando-vos resposta a cada uma das pergun -
tas  que  me  fazeis,  concernente  à  Obra In�nita da Supre -
ma Natureza Criadora.

7. Pois bem meu Mestre, então amanhã nós iniciaremos os 
estudos, geralmente, da Obra da Suprema Natureza Cria-
dora, in�nitamente, não é?

  Sim meu servo, amanhã nós daremos início às instru-
ções do primeiro relatório geral dos estudos da Obra da 
Suprema Natureza Criadora.

 Pois bem, até amanhã meu Mestre.
 Sim, até amanhã meu servo.



ESCLARECIMENTOS GERAIS.
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 O aluno:
 Bom dia meu Mestre!

 O Mestre:
 Bom dia aluno! Receba estas lições da primeira parte. 

 Pergunte o que quiserdes saber, e eu te responderei.

1. Meu Mestre, de que forma daremos início a nossa aprendi -
zagem para mais facilmente o Senhor me ensinar, eu estu-
dar e aprender a Obra da Suprema Natureza Criadora?

  Começaremos meu aluno, pelas raízes da Árvore da 
Vida, pelo seu tronco, para acabar pela copa, pelas pontas 
das ramas, e depois de ter estudado a parte in�nita e a par-
te �nita desta Árvore; voltaremos novamente a estudar e 
aprender alguma coisa da imensidade.

2. Por que não se pode estudar toda a Obra da Suprema Na-
tureza Criadora, ou, por que se faz tão demorado para 
aprender, ou estudar esta obra?

  Porque a Vida é in�nita e eterna, e porque a inteligência 
do Filho do Homem que nascer na sombra das densas tre-
vas, não tem discernimento, nem vidência su�ciente para 
ver, contemplar e distinguir in�nitamente a capacidade da 
Obra de seu Criador.

3. A quem pertence esta planitude luminosa de vidência e 
distintivos?

  Esta planitude luminosa de vidência e distintivos, num 
plano geral, pertencem aos Profetas Naturais.
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4. Então, nós começaremos os  nossos estudos pelas raízes e 
o tronco da Árvore da Vida?

  Sim meu discípulo, iniciaremos os vossos estudos sobre 
as raízes e o tronco, para ter noções verdadeiras das ramas, 
�ores e frutos.

5. Qual é meu Mestre a primeira pergunta que faremos a ti, 
Senhor?

  A primeira pergunta a fazer no estudo da Árvore da Vida 
será pedindo esclarecimentos naturais acerca da Obra da 
Suprema Natureza Criadora.



PRIMEIRA PARTE.
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CAPÍTULO I
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA 
SUPREMA NATUREZA CRIADORA.

1. Que signi�ca, ou que quer dizer Suprema Natureza Cria-
dora?

  Suprema Natureza Criadora quer dizer: Mãe de todas as 
naturezas, in�nitamente.

2. Tem muitas naturezas abaixo da Suprema Natureza Cria-
dora?

  Têm sim, uma imensa quantidade, gradualmente, de na -
turezas, �lhas da Suprema Natureza Criadora.

3. Como se classi�cam, natural e supremamente, estas natu-
rezas, �lhas naturais da Suprema Natureza?

  Estas naturezas, �lhas da Suprema Natureza Criadora se 
classi�cam, superiormente, em três planitudes.

4. Quais são as três planitudes superiores da criação?
  As três planitudes superiores são os três Reinos; e depois 

cada Reino se divide numa imensa quantidade de nature-
zas, �nitamente.

5. Como se distinguem as representações naturalmente supe -
riores de cada Reino?

  As representações naturalmente de cada Reino são duas, 
as quais se distinguem por espécies e qualidades. Cada es-
pécie tem naturalmente a sua natureza; a natureza de cada 
espécie ainda se divide numa porção de qualidades, natu-
ralmente, as quais são vivi�cadas pelo Verbo Criador.
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VERBO CRIADOR.

6. Que quer dizer Verbo Criador?
  O Verbo Criador é a Vida In�nita desta Suprema Natu-

reza Criadora, a Força Motora que, permanentemente, cria 
e vivi�ca todas as naturezas e corpos criados, in�nitamen-
te.

7. O Verbo Criador tem forma humana em sua primeira pla-
nitude de Vida Criadora?

  O Verbo Criador em sua órbita primitiva não tem forma 
humana, nem imagem primitiva aparece, como aparece a 
imagem de um ser individual, pois o Verbo Criador é o 
Espírito de Vida In�nita, e todos os corpos criados são ór-
gãos, membros e partículas, naturalmente, de seu Corpo 
Universal In�nito, cujas vidas são sustentadas, permanen-
temente, pela sua Vida In�nita.

CAPÍTULO III

INFINITO.

8. Que quer dizer Corpo Universalmente In�nito?
  O Corpo In�nito é o Superior e Supremo Corpo que 

existe organizado. Corpo In�nito da Suprema Natureza 
Criadora, em cujo seio se acha todos os corpos criados, 
cujo Espírito de Vida In�nita, cria e dá vida constantemen -
te a todas as vidas que há dentro de seu seio.
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9. Meu Mestre: Por que se chama este  Supremo  Corpo de 
In�nito?

  Este Supremo Corpo de nosso Pai Criador chama-se In -
�nito, por ser insondável o seu lado externo pela inteligên -
cia humana.

10. Será que existe na imensa Obra de Suprema Natureza al-
gum outro In�nito, além deste, cujo corpo nós habitamos?

  A inteligência humana não pode saber se existe algum 
outro In�nito, porque o pensamento humano não pode 
penetrar, nem atravessar as fronteiras exteriores do In�ni-
to, em cujo corpo nós habitamos, pois a humanidade não 
pode conhecer o lado externo do Supremo Corpo de Vida 
Criadora.

11. Que quer dizer Universalmente In�nito?
  A palavra: Universalmente In�nito quer dizer, ou, refe-

re-se ao In�nito e a todos os corpos, seres e coisas criadas 
em seu seio, pertencentes ao mesmo, como seja: mundos, 
plantas e animais.

12. Então, o Espírito In�nito é a Vida que cria e vivi�ca, per-
manentemente, todas as vidas no seio do In�nito?

  Sim, o Espírito In�nito, naturalmente, cria e dá vida, 
constantemente, a todas as vidas que há dentro de seu seio, 
criadas depois da sua primeira transformação.

13. Como se achava o seio do In�nito antes de ser criado o 
Reino Mineral?

  Todo diluído em líquidos vaporosos.

14. Como se achava o seio do In�nito antes de serem produzi -
das, ou transformadas, em líquidos, estas matérias internas 
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  A inteligência   humana  não  pode saber  como  se acha -
va o seio do In�nito antes da dissolução destes líquidos va -
porosos.

CAPÍTULO IV

TRANSFORMAÇÃO.

15. Que quer dizer Transformação?
  Transformação quer dizer: Uma vida que se transforma 

em outra forma de vida ou de vidas, num corpo diferente. 
Transformação de uma natureza, ou para outras naturezas.

16. Meu Mestre: Pode transmitir-me alguns esclarecimentos 
acerca do movimento transformador da Natureza Criado-
ra, e das coisas, segundo as suas planitudes sucessivas?

  Sim, quero dizer que: assim como a inteligência huma-
na transforma os minerais em caldo, e o caldo em ferro, 
bronze, aço, ouro, prata, ou outros metais, assim, pois, su-
periormente, a Suprema Natureza Criadora com a sua me -
cânica atmosférica transforma a sua natureza em vidas di-
ferentes, gradualmente, de maior a menor, de acordo com 
as sucessivas conjunções, ou incubações.

17. Como se deu a primeira transformação produzida pela Su -
prema Natureza Criadora?

  A primeira e suprema transformação produzida pela Su -
prema Natureza Criadora se deu por intermédio de uma 
alteração interna, atmosfericamente, no seio do In�nito, 
da qual se cortaram os líquidos vaporosos.
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O que produziu esta alteração atmosférica?
  Esta alteração atmosférica produziu uma transforma-

ção.

19. O resultado desta transformação foi naturalmente in�ni-
to?

  Foi sim meu discípulo, pois os líquidos vaporosos trans -
formaram-se, gradualmente, em globos planetários, os 
quais compõem o Reino Mineral.

CAPÍTULO V

REINO.

20. Quais foram as primeiras e as supremas incubações que 
a Suprema Natureza Criadora fez em seu seio, universal e 
in�nitamente?

  As primeiras e as supremas incubações que a Suprema 
Natureza Criadora fez em seu seio, universalmente in�ni-
to, foram os três Reinos, �lhos naturalmente da Suprema 
Natureza Criadora.

21. Que quer dizer a palavra Reino?
  Reino quer dizer: uma imensidade de vidas reunidas 

que, mais ou menos, combinam as suas naturezas e se 
acham abaixo da mesma in�uência e domínio.

22. Qual foi o Primeiro e Supremo Reino que foi criado no 
seio do In�nito?

  O Primeiro e Supremo Reino que foi criado no seio do 
In�nito foi o Reino Mineral, pai e mãe dos demais Reinos.
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De que combustível se compõe o Reino Mineral?
  O Reino Mineral se compõe de todas as substâncias da 

Suprema Natureza Criadora, reunidas ou incorporadas na 
Segunda Transformação.

24. Por que este Reino se chama Reino Mineral?
  Este Reino chama-se Reino Mineral, porque abaixo de 

sua in�uência e domínio se acha a cooperação simbólica 
de todos os minerais, in�nitamente.

25. O Reino Mineral tem vida permanente?
  O Reino Mineral tem sim, vida permanente, meu discí-

pulo.

26. Por que o Reino Mineral tem vida permanente?
  Porque o Reino Mineral é o Supremo Filho da Nature-

za Criadora e nele a Natureza Criadora reuniu todos seus 
atributos de vida e, por intermédio deste Reino, transmite 
vida aos dois últimos Reinos.

27. Então a Vida In�nita do Espírito Criador,  e   todos 
 os atributos naturais se acham reunidos no Reino Mineral?
 Sim, todas as energias de Vida do Espírito Criador, e todos 

os atributos naturais se acham reunidos no Reino Mineral, 
e, por intermédio do qual a Natureza Criadora transmite 
vida aos dois Reinos que foram criados no seio deste Pri-
meiro e Supremo Reino.

28. Então, os últimos dois Reinos não se acham no seio do In-
�nito?

  Sim meu discípulo, tudo o que é criado no seio, ou lado 
interno do In�nito, está dentro de seu seio, mas, gradual-
mente. O Reino Mineral se acha no seio do In�nito; este 
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ocupa o primeiro plano, in�nitamente. E os dois últimos 
Reinos se acham no seio do Reino Mineral, dentro do qual 
foram criados, e, além de ter vida permanente, ainda rece-
bem ou participam de todos os atributos da Suprema Na-
tureza, por intermédio deste Supremo Reino.

29. Então, o Reino Mineral é o Supremo na criação do céu e da 
terra?

  É sim, o Reino Mineral é o Supremo na criação do céu e 
da terra.

30. Então, o Reino Mineral é o que transmite vida aos dois úl-
timos Reinos?

  É  sim  meu  discípulo, o Espírito Criador  criou   o Reino 
Mineral, primitivamente, composto de espécies e qualida-
des, por intermédio do qual transmite vida às espécies e 
qualidades dos dois últimos Reinos.

31. No Reino Mineral tem muitas espécies?
  Tem sim meu discípulo, uma imensa quantidade de es-

pécies.

CAPÍTULO  VI

ESPÉCIE.

32. Que é espécie, meu Mestre?
  Espécie é uma parte essencial da Vida, cujo efeito é de 

constituição diferente dos demais efeitos, e se destina, já 
por natureza, para �ns diferentes na composição regenera -
dora da Vida Natural.
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33.  As espécies se acham no seio do In�nito, juntamente com 
todos os corpos do mesmo Reino?

        Sim, as espécies se acham no seio do In�nito, juntamen -
te com todos os corpos especiais do mesmo Reino.

34.  Então, cada especialidade tem propriedade com todos os 
corpos criados no seio do In�nito?

       Sim, cada espécie tem propriedade comum em todos os 
corpos pertencentes a seu Reino, in�nitamente, na mesma 
especialidade.

35.  De que forma se liga cada especialidade, in�nitamente?
  Esta Liga In�nita de cada espécie se dá pó intermédio de 

uma lei de gravitação, atrativa e  expressiva, que foi estabe -
lecida pela Natureza quando foi organizado o movimento 
rotativo dos mundos.

36.  Então, cada efeito de Vida Natural para o mesmo �m, que 
se acha em cada corpo criado no seio do In�nito, constitui 
in�nitamente um só corpo especial?

        Sim meu discípulo, cada espécie constitui in�nitamente 
um só corpo especial, e todas as espécies se ligam in�nita-
mente, se permutam e formam corpos de vida comumente 
cooperativa, compostos entre todas as especialidades. E 
entre todos os corpos compostos por estas especialidades, 
compõem um Reino.

37.  As espécies se compõem, cada uma, de uma parte de vida 
toda essencialmente para o mesmo �m?

        Sim, cada espécie é uma parte essencial, e, naturalmente 
destinada para o mesmo �m, ou seja, uma natureza espe-
cial destinada para o mesmo efeito, mas cada natureza es-
pecial se compõe de uma porção de qualidades.
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QUALIDADE.

38. Que quer dizer qualidade?
  Qualidade quer dizer: um tipo diferente, melhor ou pior 

da mesma espécie.

39. Então, cada espécie tem debaixo de sua in�uência e domí-
nio, todos os tipos pertencentes a sua especialidade?

  Sim, todas as qualidades ou tipos de uma mesma espécie 
estão debaixo da in�uência e domínio da mesma espécie,  
porque  pertence à  mesma família,  seja ela:  mineral,  ve-
getal ou animal.

40. As qualidades se ligam também, in�nitamente?
  Sim, meu discípulo, na Vida In�nita não há nada isolado 

ou independente, todas as vidas, espécies, tipos, seres ou 
coisas se ligam in�nitamente, formando cada Reino, cada 
espécie, cada qualidade ou coisa criada no seio do In�nito 
uma corrente simbólica, e cada corrente se acha abaixo da 
in�uência e domínio do Corpo Superior de sua coopera-
ção simbólica, in�nitamente.

41. Todas as espécies têm a mesma quantia de tipos ou quali-
dades diferentes?

  Não, umas têm mais e outras têm menos.

42. Então, a qualidade de uma mesma espécie se liga umas às 
outras, in�nitamente?

             Sim, todas as qualidades pertencentes ao mesmo Reino 
se ligam, mundial, universal e in�nitamente, porque per-
tencem à mesma família.
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Mestre, se liga em que ponto?
  Ligam-se no crescimento, no gerar, no �orescer, no fru-

ti�car, no amadurecer, na sessão de cada Reino, no esclare -
cimento das famílias de cada espécie.

44. De que forma se liga cada família mundial, universal e in-
�nitamente?

  Pela lei de gravitação, expressão e atração de cada quali-
dade, juntamente a sua qualidade, em comunhão com sua 
corrente especial, contato �uídico.

45. Mas, se achando tão distante um mundo do outro, como se 
liga cada qualidade com sua qualidade, de todos os mun-
dos?

  Primeiro pelo  impulso da lei de gravitação, atrativa e 
expressiva, e, em segundo lugar se dá este contato por in-
termédio das correntes elétricas, que é a linha que facilita 
a pronta transmissão e contato de todos os seres e coisas 
criadas, in�nitamente, segundo o seu Reino, especialidade, 
ou qualidade de vida.

46. Então, toda espécie, qualidade ou vida criada tem repre-
sentação em todos os mundos, in�nitamente?

  Sim, todas as espécies, qualidades, ou vida criada tem 
representação em todos os mundos do In�nito; não há in-
dividualidade no seio do In�nito.

47. Então, não pode haver uma vida absoluta, ou um efeito, ou 
uma qualidade absoluta que emite só um mundo absoluto, 
entre os rodantes que compõem o Exército Celeste?

  Na vida interna do In�nito não existe absolutismo, ou 
vida individualmente absoluta no seio do In�nito.
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Por que não existe absolutismo no seio do In�nito?
  Porque a vida dos mundos, dos seres e das coisas criadas 

no seio do In�nito é cooperativa.

49. Como se distingue classi�cadamente esta vida cooperativa 
dos mundos, seres e coisas criadas no seio do In�nito?

  A cooperação da vida dos mundos, dos seres e das coisas 
criadas no seio do In�nito se distingue assim: Os mundos 
foram criados e formados em cooperação de vida mundial, 
cada espécie, cada qualidade de minerais tem vida coope-
rativa in�nitamente. A rotação planetária é cooperativa, os 
mundos rodam atrativamente, abaixo da in�uência rota-
tiva dos mesmos, entre todas as espécies e qualidades de 
minerais que há em todos os mundos, e compõem um Rei -
no, que tem uma vida cooperativa abaixo da in�uência do 
Reino vivi�cado pelo Espírito de Vida In�nita.

CAPÍTULO VIII

MAIS ESCLARECIMENTOS DE COMO FOI 
FORMANDO O REINO MINERAL.

50. Como se formou o Reino Mineral?
  O Reino Mineral se formou pela aglomeração e conden -

sação dos líquidos vaporosos, que se achavam diluídos em 
vapor ou em caldo no seio do In�nito, os quais se transfor-
maram em Globos Planetários.

51. De que forma se cortou os líquidos vaporosos?
  Os líquidos vaporosos se cortaram por intermédio de 

uma alteração atmosférica.
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Que resultou desta alteração atmosférica?
  Uma nova vida no seio do In�nito, pela transformação 

dos líquidos vaporosos a Globos Planetários.

53. Como se achavam os Globos Planetários nos primeiros 
tempos, quando foram cortados?

  Cada Globo Planetário era uma bola de líquidos astrais 
incorporados.

54. De que forma se fez esta incorporação de  matérias astrais?
  Pelo impulso atmosférico, e pela lei de gravitação.

CAPÍTULO IX

LEI DE GRAVITAÇÃO.

55. O que é lei de gravitação?
  A lei de gravitação é uma força  atrativa  e  expressiva 

que o Espírito de Vida Criadora tem criado no seio do In-
�nito, por natureza das vidas sucessivas.

56. Esta lei de gravitação existe só nos Globos Planetários?
  A lei de gravitação é criada por natureza; o Corpo In�ni -

to que é o Corpo Supremo da Vida Natural, já tem, na or-
ganização de seu próprio corpo, criada a lei de gravitação, 
atrativa e expressiva de Vida Natural, a qual é transmitida 
a todas as vidas criadas no seio do In�nito, nas sucessivas 
transformações.

57. Então, a lei de gravitação existe em todos os Globos Astrais 
que compõem o Exército Celeste?

  Sim, a lei de gravitação, atrativa e expressiva de Vida Na -
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tural, se acha em todos os Globos que compõem o Exército 
Celeste.

58. De que forma se formou o Exército Celeste?
  O Exército Celeste se formou por uma cooperação in�-

nita de Vidas Astrais, as quais vivem cooperativamente.

59. Como se acha organizado o Exército Celeste?
  O Exército Celeste se acha organizado em planitudes, 

gradualmente, desde o In�nito ao �nito.

60. Tem muitas planitudes, gradualmente, no Reino Mineral?
  Superiormente três.

61. Quais são essas três planitudes supremas, gradualmente, 
do Reino Mineral?

  De externo para interno: a primeira é composta de Esfe -
ras Planetárias; a segunda de Universos; a terceira se acha 
no Coração do In�nito. Por isso a terceira é Universalmen -
te In�nita. Em cada planitude e mesmo em cada corpo 
existe a representação de duas correntes.

62. Então o Reino Mineral se compõe de duas correntes?
  Sim meu discípulo, o Reino Mineral se compõe de duas 

correntes, por intermédio das quais se sustenta a vida, na-
turalmente.
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AS DUAS CORRENTES: A POSITIVA E A 
RETENTIVA.

63. Então, a Vida Natural se acha sustentada e equilibrada por 
intermédio de duas correntes?

  Sim, a Vida naturalmente In�nita dos três Reinos se acha 
equilibrada por intermédio de duas supremas correntes.

64. Como se chama estas duas supremas correntes de Vida 
Natural?

  Chamam-se: corrente naturalmente positiva ou progres -
siva e corrente naturalmente retentiva.

CORRENTE NATURALMENTE 
PROGRESSIVA.

65. De onde parte a corrente naturalmente positiva ou pro-
gressiva?

  Do Coração do In�nito, da parte     interna de  seu seio.

66. Onde se acha a fonte criadora da corrente naturalmente 
positiva ou progressiva?

  No Coração do In�nito.

67. Como se chama esta Fonte de Vida Criadora, suprema-
mente positiva?

  Supremo Sol da Natureza In�nita, ou Suprema Usina de 
Força Positiva, a qual vivi�ca permanentemente as duas 
correntes.
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68. Então, meu Mestre, a primeira planitude da corrente posi-
tiva se acha no Coração do In�nito?

  Sim meu discípulo, a Suprema Força Motora da Vida 
Natural se acha no Coração do In�nito.

69. Onde se acham os símbolos representativos, simbolica-
mente, da corrente progressiva de Vida Natural?

  O primeiro símbolo supremo da corrente progressiva da 
Vida Natural se acha no Reino Mineral, de interno para 
externo. No Primeiro Sol que supremamente está no Cora -
ção do In�nito. 

  O segundo símbolo se acha no Sol que há no coração de 
cada Universo. 

  O terceiro símbolo se acha no Sol que há no coração de 
cada Esfera Planetária. 

  O quarto símbolo se acha nos mundos pertencentes a 
este sistema de vida progressiva. 

  O quinto símbolo se acha no Reino Vegetal, nas plantas 
de natureza progressiva ou masculina. 

  O sexto símbolo se acha no Reino Animal, no sexo mas -
culino.

70. Então, a corrente naturalmente progressiva tem quatro re-
presentações simbólicas no Reino Mineral, uma no Reino 
Vegetal e outra no Reino Animal?

  Sim, estas são as seis representações supremas.

71. Tem mais representações a corrente naturalmente progres -
siva, além destes seis aqui apontadas?

  Sim, além destas supremas representações, ainda tem 
órgãos pertencentes à corrente naturalmente retentiva, os 
quais se acham dentro da propriedade comum que se acha 
na organização dos corpos.
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72. De   que    natureza    atmosférica    é    a     corrente progres -
siva?

  A corrente positiva, ou naturalmente progressiva, é de 
natureza quente, seca e progressiva.

CORRENTE NATURALMENTE RETENTIVA.

73. De que natureza atmosférica é a corrente naturalmente re-
tentiva? De onde parte a mesma?

  A corrente naturalmente retentiva parte do lado externo 
do seio do In�nito. A natureza atmosférica da mesma é 
úmida, fria e retentiva.

CAPÍTULO XI

COMPARAÇÃO DO OVO, COMO EXEMPLO, 
PRESENTE NO SEIO DO INFINITO, PARA 

FACILIDADE DE EXPERIÊNCIA.

74. Tem alguma comparação apropriada que possa nos es-
clarecer melhor a representação fundamental destas duas 
correntes?

  Tem sim meu discípulo, a melhor experiência que po-
derá tirar para orientá-lo facilmente, pode tomar o exem-
plo de um ovo. Pegue um ovo de galinha e analise o seu 
lado interno; verás que o seu conteúdo interno se divide 
em duas planitudes, compostas de líquidos diferentes. Na 
parte interna de seu seio encontrarás a gema envolta por 
fora com a clara. O ovo é limitadamente a comparação do 
In�nito. A gema representa, natural e positivamente, a cor-
rente progressiva, seguindo de maior a menor em suas pla -
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nitudes sucessivas. A clara que envolve a gema representa, 
naturalmente, a corrente retentiva. As gemas de todos os 
ovos se acham ligadas positiva, universal e in�nitamente. 
E as claras de todos os ovos se acham ligadas formando 
uma corrente naturalmente retentiva; pois, assim, natural 
e supremamente, se estendem as duas correntes, in�nita-
mente, sobre os três Reinos, de planitude em planitude.

75. Então, a gema do ovo é também de natureza atmosférica 
quente, seca e progressiva?

  É sim, pois também as gemas dos ovos pertencem à cor-
rente progressiva.

76. A clara é de natureza atmosférica fria, úmida e retentiva?
  É sim, pois a clara do ovo pertence naturalmente à cor-

rente retentiva.

77. Então, a parte interna do In�nito nos representa simboli-
camente a parte interna do ovo?

  Sim meu discípulo, a comparação do ovo é a mais natu-
ral, para contemplar e conhecer as duas correntes de Vida 
naturalmente Eterna.

CAPÍTULO XII

PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO, 
NATURALMENTE SIMBÓLICA, DA 

CORRENTE RETENTIVA.

78. Então, a corrente naturalmente retentiva parte de fora do 
Coração do In�nito?

  Sim, a corrente naturalmente retentiva parte do lado de 
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79. Onde se acham os símbolos representativos da corrente re -
tentiva?

  O primeiro símbolo supremo da corrente retentiva se 
acha no Reino Mineral. De interno para externo se acha 
na Primeira Lua que há no seio do In�nito, da qual parte o 
impulso sistematicamente vivi�cador da corrente natural 
retentiva. Esta Suprema Lua gira em torno do Sol que há 
no Coração do In�nito, a qual está sujeita aos laços atrati-
vos do mesmo.

 
SEGUNDA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 

DA CORRENTE RETENTIVA.

 A segunda representação simbólica da corrente, natural-
mente retentiva, no Reino Mineral, se acha na Suprema Lua que 
há no seio de cada Universo, a qual, Lua, gira em torno do Sol que 
há no coração de cada Universo, e está sujeita aos laços atrativos 
do mesmo.

TERCEIRA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 
DA CORRENTE RETENTIVA.

 
 A terceira representação simbólica da corrente, natural-
mente, retentiva, se acha na Suprema Lua que há no seio de cada 
Esfera Planetária, a qual gira em torno do Sol que há no coração 
de cada Esfera, e está sujeita aos laços atrativos do mesmo.



QUARTA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DA
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 CORRENTE RETENTIVA.
 A quarta representação simbólica da corrente, natural-
mente, retentiva, se acha nos mundos, ou satélites, pertencentes a 
esta corrente, os quais estão abaixo da in�uência da mesma.

QUINTA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DA 
CORRENTE RETENTIVA.

 A quinta representação da corrente, naturalmente, retenti -
va, se acha no Reino Vegetal, nas plantas de natureza retentiva ou 
feminina.

SEXTA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DA 
CORRENTE RETENTIVA.

 
 A sexta representação simbólica da corrente naturalmente 
retentiva, se acha no Reino Animal, no sexo feminino.

80. Então, a corrente naturalmente retentiva tem quatro repre -
sentações, supremamente simbólicas, no Reino Mineral, 
uma no Reino Vegetal e outra no Reino Animal?

 Sim meu discípulo, estas são as seis supremas representa-
ções da corrente naturalmente retentiva.



CAPÍTULO  XIII
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IMPRESSÃO GERMINADORA DAS DUAS 
CORRENTES, EM TODOS OS CORPOS QUE 
FORAM CRIADOS NO SEIO DO INFINITO, 
OS QUAIS FORAM ORGANIZADOS POR 

NATUREZA.

81. Então, cada corrente tem a sua propriedade representativa 
separada, in�nitamente?

  Sim, cada corrente tem a sua propriedade representativa 
separada, in�nitamente, que é a própria corrente formada 
pelas vidas pertencentes a sua natureza. Mas, além destas 
vidas pertencentes a cada sistema, ainda tem a propriedade 
comum.

82. Que quer dizer propriedade comum?
  Propriedade comum quer dizer: uma propriedade cria-

da juntamente pelas duas correntes.

83. Onde se acha criada juntamente a propriedade comum?
  No seio do In�nito.

84. A que Reino pertence a propriedade comum?
  A propriedade comum pertence aos três Reinos.

85. Qual é essa propriedade comum?
  Essa propriedade comum a compõe as mesmas vidas 

criadas no seio do In�nito, pertencentes aos três Reinos.

86. Destas vidas criadas no seio do In�nito, as quais compõem 
os três Reinos da Suprema Natureza Criadora, não tem 
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cada corrente a sua propriedade independentemente uma 
da outra?

  Meu discípulo. No seio do In�nito Corpo do Pai Eterno 
não há nada absolutamente independente; a vida dos seres 
e coisas criadas naturalmente pelo Verbo Criador são vidas 
criadas, comumente, entre ambas correntes, porém, todos 
os corpos criados têm propriedades orgânicas das duas 
correntes. Cada corrente se reserva o direito de sua repre-
sentação, in�nitamente, na vida dos três Reinos, em todas 
as espécies e qualidades dos mesmos, de onde resultam os 
dois sexos: o masculino e o feminino.

87. Em todos os corpos criados no seio do In�nito pertencen-
tes aos três Reinos, as suas espécies e  qualidades  têm   pro -
priedades orgânicas de ambas correntes?

  Têm sim, ambas correntes trabalham na criação dos se-
res e das coisas em comum. Da vida de um depende a vida 
de todos, e da vida de todos, comumente, depende a vida 
de um; não existe independência absoluta entre os seres e 
as coisas criadas no seio do In�nito.

CAPÍTULO  XIV

RELAÇÃO E CONTATO DOS SERES E DAS 
COISAS CRIADAS NO SEIO DO INFINITO.

88. A criação dos seres e das coisas é tudo criado diretamente 
pelo Criador?

  Sim, a vida parte do Criador e continua evoluindo e pro -
gredindo, de vida em vida, simbolicamente, até o menor 
réptil ou coisa criada. Porém, cada ser ou coisa que viva-
mente tem sido criada, cada qual está abaixo da in�uência 
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89. Quais são as vidas que se acham diretamente abaixo da in -
�uência criadora?

  O Reino Mineral.

90. O Reino Mineral, então, é o primeiro corpo simbólico de 
criação, que foi criado no seio do In�nito?

  Sim, o Reino Mineral é o primeiro Reino que foi criado 
no seio do In�nito. Este foi criado diretamente pelo Verbo 
Criador, e se acha abaixo de sua in�uência Espiritual, per-
manentemente.

91. Então, a Vida In�nita do Espírito Criador se acha perma-
nentemente no Reino Mineral?

  Acha-se sim, meu discípulo.

92. Então, o Reino Mineral compõe o primeiro corpo, natural -
mente, de vida simbólica, no seio do In�nito?

  Sim, abaixo do Espírito In�nito de Vida Natural, se acha 
o Espírito Universalmente In�nito de vida mineral.

93. Mas, se achando os mundos uns tão   afastados   dos ou-
tros, assim mesmo tem vida simbólica só cada mundo, ou 
se acham todos os mundos unidos, simbolicamente, no 
seio do In�nito?

  Acham-se sim, o Reino Mineral é um corpo de vida in-
separável. O seio do In�nito se acha todo cheio e recalcado, 
intensamente, com este Reino, expressiva e atrativamente.

94. Meu Mestre: então a vida do Reino Mineral é com-
 posta pelas suas espécies e qualidades de minerais?
  Sim meu discípulo, um Reino se compõe, num plano ge -



ral, pelas espécies e qualidades do mesmo Reino.
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95. A vida das espécies é cooperativa, in�nitamente?
  Sim, a vida das espécies é cooperativa, in�nitamente. 

Cada espécie com sua espécie de todos os mundos, de to-
das as Esferas e de todos os Universos.

96. As qualidades de cada espécie também se ligam, in�nita-
mente?

  Sim, cada qualidade de cada mundo, de cada Esfera e de 
cada Universo, se ligam cooperativa, universal e in�nita-
mente.

97. Então, cada qualidade tem a sua corrente cooperativa de 
Vida Natural, in�nitamente?

  Sim, cada qualidade tem a sua corrente cooperativa de 
Vida Natural, in�nitamente. Entre todas as qualidades de 
uma espécie, compõe uma corrente cooperativamente es-
pecial. E entre todas as espécies compõem a corrente, su-
premamente, de um Reino, pois tudo está in�nitamente 
ligado pelos laços atrativos.

98. De que forma se liga as espécies e as qualidades, in�nita-
mente?

  Por intermédio das correntes elétricas, as  quais  se com -
põem do produto essencial do Reino Mineral.

99. Então, o Reino Mineral é o órgão supremo, internamente, 
do seio do In�nito e todas as demais vidas se acham abaixo 
de sua in�uência criadora?

  Sim, o Reino Mineral é o órgão supremo, internamente, 
do seio do In�nito, e todas as demais vidas se acham abai-
xo de sua in�uência criadora.
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100. Então, o Verbo Criador transmite vida aos demais seres e 
coisas criadas, por intermédio deste Reino?

  Sim, a vida dos seres e coisas criadas, é transmitida por 
intermédio do Reino Mineral.

CAPÍTULO  XV

ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DE 
CADA REINO, E DA VIDA COOPERATIVA 

DOS MESMOS.

101. Então, cada Reino tem sua natureza?
  Sim, cada Reino tem sua natureza.

PRIMEIRO REINO

102. Qual é a natureza de cada Reino, e qual é o primeiro Rei-
no?

  O primeiro Reino é o Reino Mineral; a sua natureza é a 
mesma da natureza mineral, universal e in�nitamente.

103. Quais corpos pertencem ao Reino Mineral?
  Ao Reino Mineral pertencem todos os minerais e seus 

produtos essenciais. Como sejam: Os mundos, inclusive os 
dois sistemas, as correntes elétricas, e as essências emana-
das que enche o espaço, a atmosfera, as nuvens, e, até as 
águas dos mares pertencem à vida cooperativa do Reino 
Mineral, e, até os corpos dos outros dois Reinos são toma-
dos do corpo material deste Primeiro Reino.

104. Então, é imensamente grande o corpo do Reino Mineral?
  É sim, tudo o que não é vegetal, nem animal, pertence 
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naturalmente a este Reino. E mesmo a vida dos dois últi-
mos Reinos parte do Primeiro Reino, o qual tem domínio 
inconsciente sobre ela.

SEGUNDO REINO

105. Qual é o Segundo Reino?
  O Segundo Reino é o Reino Vegetal. Todos os vegetais, 

geralmente, pertencem a este Reino e a sua natureza sim-
bólica.

TERCEIRO REINO

106. Então, o último Reino é o Reino Animal?
  Sim, o último Reino é o Reino Animal; todos os animais 

pertencem a este Reino. Este Reino é de natureza conscien -
te, e, dele procede à criação de mais dois Reinos, Espiri-
tuais, criados e administrados supremamente pela Inteli-
gência Suprema, natural e in�nita, expressão naturalmente 
radiosa da inteligência humana.

CORPO SIMBÓLICO DE CADA REINO.

107. Até onde se estende o corpo simbólico de cada Reino?
  O corpo simbólico de cada Reino se estende universal e 

in�nitamente. O Reino Mineral compõe o imenso Corpo 
do In�nito, interna e externamente. E os dois últimos Rei-
nos se estendem internamente a todo o seio do In�nito.
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ESCLARECIMENTO DOS DOIS ÚLTIMOS 
REINOS, PROCEDENTES DO REINO 

ANIMAL.

108. Então, além dos três Reinos criados pelo Verbo Criador da 
Suprema Natureza In�nita, de vida inconsciente, tem mais 
Reinos?

  Tem mais dois Reinos criados por natureza do Reino 
Animal.

109. Estes dois Reinos são criados, naturalmente, entre todos os 
animais do Reino, ou são criados distintamente, por algu-
ma especialidade do mesmo?

  Estes dois Reinos procedentes do Reino Animal têm sido 
criados, naturalmente, por uma especialidade do mesmo 
Reino.

110. Meu Mestre: Como se chama esta espécie que tem criado 
estes dois Reinos? 

  Estes dois Reinos têm sido criados pela Espécie Huma-
na.

111. A Espécie Humana tem criado estes Reinos, consciente-
mente?

  Um tem sido criado naturalmente consciente, e o outro 
tem sido criado subnatural, um tanto inconsciente. A sa-
ber: nisto que se lê procedente do Reino de Deus, (a pala-
vra natural é procedente da corrente positiva, e a palavra 
subnatural simboliza uma imitação da natureza positiva); 
tudo quanto é imitação se acha inferior à natureza positi-
va, porque imita ignorando a Superioridade desta natureza 
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112. Qual é a causa de aparecer dois Reinos de uma mesma es-
pécie?

  Meu discípulo: Por se achar a humanidade dividida em 
duas correntes.

113. Estas duas correntes são in�nitas?
  É sim, meu discípulo.
  
  A primeira: corrente naturalmente in�nita de vida pro-

gressiva, permanentemente, de natureza humana. A se-
gunda chama-se, na linguagem espiritual: corrente subna-
tural, in�nitamente, de vida retentiva ou negativa; produto 
irradioso das trevas, ou da ignorância humana.

115. Então, uma corrente parte, é formada, e alimentada do na -
turalmente positivo, e, permanentemente progressivo; e a 
outra se alimenta da corrente negativa que procede do lado  
da   ignorância?

  Sim, meu discípulo, uma parte da planitude progressiva 
e naturalmente positiva; e a outra parte da planitude sub-
natural, ou seja, do lado das trevas.

CAPÍTULO  XVII

NATUREZA E COMPOSIÇÃO DOS DOIS 
REINOS CRIADOS PELA NATUREZA 

HUMANA.

116. Então meu Mestre, quantos Reinos tem criado o Espírito 
de Vida Criadora no seio do In�nito?
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  Meu discípulo: O Espírito de Vida Criadora tem criado 
cinco Reinos.

117. Não são três os Reinos criados pelo Espírito do Verbo 
Criador?

  São três os Supremos Reinos criados pela Suprema 
Natureza Criadora, em sua primeira natureza, depois da 
transformação. Mas, em sua segunda transformação, que é 
a natureza dos seres viventes, tem criado mais dois Reinos, 
em natureza consciente, supremamente, por intermédio 
da inteligência humana.

118. Então, o Espírito de Vida Criadora tem criado três Reinos 
em natureza inconsciente, e dois em natureza consciente?

  É sim, o Espírito In�nito de Vida Criadora, tem criado 
cinco Reinos: três em natureza inconsciente e dois em na-
tureza consciente.

119. Tem mais Reinos além destes cinco aqui citados, ou tem 
somente estes?

  Criados pela vontade do Espírito de Vida Criadora só 
tem cinco. Mas, além destes cinco Reinos, tem alguns rei-
nos �nitos, materialmente, criados pela vontade humana 
em seu estado subconsciente.

120. Meu Mestre: Quantos Reinos foram criados   pelo Criador 
com permanência eterna?

  Meu discípulo: Com permanência eterna foram criados 
quatro Reinos.

121. Quais são os quatro Reinos que foram criados pela Nature -
za Supremamente Criadora, destinados para permanecer 
eternamente?
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  Os quatro Reinos que foram destinados para permane-
cer eternamente são: O Reino Mineral, o Reino Vegetal, o 
Reino Animal e o Reino de Deus.

122. Então, da Natureza Supremamente Criadora, em planitude 
inconsciente, permanecem para a eternidade, três Reinos, 
e de natureza consciente, supremamente, um só Reino?

  Sim, meu discípulo, assim é determinado pelo Arquiteto 
In�nito, que cria e governa todas as coisas.

123. Por que motivo é dominado o Reino da segunda natureza 
criadora, o Reino de Deus?

  Porque Deus é o nome do Verbo, é a representação cria -
dora na planitude dos seres viventes, inteligentemente, de 
vida consciente.

CAPÍTULO  XVIII

ESPÉCIE HUMANA, RESUMO ESSENCIAL 
DO VERBO.

124. Deus é um Espírito. A que natureza especial pertence o Es -
pírito de Deus, se realmente Deus é um Espírito?

  Deus é um Espírito, que pertence à Espécie Humana.

125. Então a Espécie Humana é parte essencial, consciente e in -
teligentemente luminosa do Verbo Criador?

  É assim meu servo, a Espécie Humana é uma parte es-
sencial da Vida Criadora,  em   planitude   inteligentemente 
consciente.

126. A que espécie pertence o outro Reino criado pelo Criador, 
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  À Espécie Humana.

127. Como se distinguem estes dois Reinos?
  O primeiro Reino é o Reino de Deus Criador, natural-

mente positivo, ou progressivamente in�nito, inteligente 
e eterno. O segundo: Reino de Satanás, Espírito do mal, 
pertencente às trevas e à ignorância; a Vida Criadora mis-
ti�cada e modelada segundo o sistema da vida material. 
Este Espírito inteligentíssimo, supremamente, procedente 
da vida material, tem criado e organizado um Reino in-
�nito, auxiliado e alimentado pelo mundo negativo. Este 
Reino é de natureza provisória, porque é contrário à Vida 
Natural, In�nita e Eterna. Este referido Reino provisório 
é apoiado e aceito pelo Criador, em natureza consciente-
mente positiva, para sustentar a luta regeneradora, até na-
turalizar todas as coisas subnaturais, em planitude natural, 
para criar a eternidade da mesma espécie, em plano geral, 
in�nitamente.

O VERBO CRIADOR EM DEUS; VIDA 
COOPERATIVA DO REINO DE DEUS; 

REPETIÇÃO DE ALGUMAS PERGUNTAS.

128. Meu Mestre, quem é realmente Deus?
  Deus é o próprio Verbo, em planitude consciente, e, na-

turalmente inteligente.

129. De que natureza é Deus?
  Deus é de natureza humana.
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Então, o Verbo está em Deus?
  Deus é o próprio Verbo, na natureza dos seres viventes.

131. Então Deus é um ser espiritual?
  Sim, Deus é um Espírito de natureza humana, perten-

cente a esta mesma espécie.

132. Meu Mestre, tem muitos Deuses no seio do In�nito?
  Supremamente só um.

133. Então, �nitamente tem muitos Deuses?
  Todos os homens, juntamente a sua espécie, que estão 

abaixo da autoridade e domínio do Supremo Deus Cria-
dor, são Deuses �nitos, consciente ou inconscientemente.

134. Quais são os Deuses em planitude consciente?
  Os Deuses em planitude consciente são aqueles que têm, 

naturalmente, consciência esclarecida e conhecimento ín-
timo do verdadeiro Deus, Todo Poderoso, In�nito e Eter-
no.

135. Quais são os Deuses em planitude inconsciente?
  Os Deuses em planitude inconsciente são todos os ho-

mens, juntamente a sua espécie ou sexo oposto, que não 
tem consciência esclarecida, nem conhecimento natural 
do Supremo Deus Todo Poderoso.

136. Onde se acha o Supremo Deus?
  Meu discípulo: O Supremo Deus se acha em seu Trono 

Celestial, nas regiões celestes. Porém, a sua in�uência divi -
na, a força de seu poder e a sua sábia inteligência criadora, 
construtora e organizadora da eternidade, se acha em todo 
lugar no seio do In�nito, na consciência íntima dos Deuses 
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�nitamente individuais, das planitudes conscientes, isto é, 
dos homens, juntamente ao seu sexo oposto, que tem na-
turalmente consciência íntima do Supremo e Eterno Deus.

137. Então, meu Mestre: Deus é criador?
  Sim meu discípulo. O Espírito de Vida Primitiva, For-

ça Motora da Vida Criadora, denominado Verbo Criador,  
criou inconscientemente três Reinos, todos providos e au-
xiliados por uma força viva, progressiva, transformadora, 
regeneradora e eterna. É o mesmo Espírito Criador trans-
formado essencialmente em planitude consciente e inteli-
gente. Assim, pois, Deus é criador.

138. Deus é criador de que, meu Mestre?
  Meu discípulo. Deus é  criador de  tudo  quanto  é criado 

e vivi�cado, inteligentemente. A Obra Natural e harmo-
niosamente de vida que coopera para a eternidade in�nita, 
em planitude consciente, é Obra organizada e alimentada 
por Deus Criador, mediante os Ministros de sua Ordem 
Redentora, cooperadores de seu Reino.

139. Quais são os Ministros, em todo o In�nito, que vivem co-
operativamente com Deus?

  São todos aqueles operários que compõem seu Reino 
In�nito, os quais vivem cooperativamente com Deus.

140. Mas, quais são esses operários do Reino de Deus, como se 
distinguem meu Mestre?

  Os operários do Reino de Deus são todos aqueles Espíri -
tos que, submissos e obedientes fazem a vontade de Deus, 
tanto encarnados como desencarnados.

141. Mas, como se denomina e se distingue mais claramente 
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  Meu discípulo: Esta Santa cooperação se denomina por: 
Operários do Reino de Deus, isto é: O próprio Deus é a 
Cabeça Suprema, e naturalmente redentora, criadora e vi-
vi�cadora, desta Santa cooperação naturalmente in�nita, a 
qual se compõe de Anjos, Arcanjos, Profetas, Apóstolos ou 
Discípulos do   próprio Deus.

142. Então, todos os Operários do Reino de Deus vivem, coo-
perativamente, em todo o In�nito?

  Sim meu discípulo: Os Operários do   Reino   de Deus 
vive, cooperativamente, em todo o In�nito, em união com 
a Mente Suprema, tendo todos, unanimemente, um só 
pensamento evidentíssimo, aceitando todos, consciente-
mente, uma vida harmoniosa e naturalmente regeneradora 
e evolutiva.

143. Meu Mestre: Como se dá esta união cooperativa do Reino 
de Deus em todo o In�nito?

  Meu discípulo; esta união cooperativa do Reino de 
Deus, em todo o In�nito, se dá pelo contato do pensamen -
to, universalmente, desta Santa cooperação, em relação 
com Deus, inteligentemente.

144. Como se chama a união intelectualmente humana de todo 
o In�nito?

  A união intelectualmente humana de todo o In�nito, 
sabiamente reunida, cooperativamente, pelo pensamento, 
chama-se: Inteligência Suprema Universalmente In�nita.

145. De que forma se faz esta união em todo o In�nito?
  Pelo poder de vontade e por intermédio das correntes 

elétricas, se unem e se ligam as vidas.



60

146. Então, esta união cooperativamente in�nita do Reino de 
Deus se acha toda ligada a uma só corrente?

  Sim, na união cooperativa do Reino de Deus se acham 
todos seus cooperadores ligados a uma só corrente de Vida 
Natural, pelos laços fraternais do mais puro amor, como se 
todos fossem uma só Alma e um só pensamento.

ATRAÇÃO E EXPRESSÃO DA UNIÃO 
COOPERATIVA 

DO REINO DE DEUS.

147. Meu Mestre: Que signi�ca atração cooperativa do Reino 
de Deus?

  Atração cooperativa do Reino de Deus é composta por 
uma lei natural de gravitação, geralmente, de todas as coi-
sas de vida. Onde existe uma grande força de atração for-
mada e sustentada, conscientemente, pela natureza huma-
na.

148. Mas, como se efetua esta atração na Espécie Humana?
  Esta atração na Espécie Humana se efetua, impulsiona-

da pela vida e pelos desejos atrativos de gravitação da mes -
ma.

149. Como se efetua a expressão na união, relativamente in�ni -
ta, da vida humana?

  Pelo poder de vontade, com o desejo vivo de exprimir 
ou transmitir o que cada um tem ou revela de seu íntimo, 
digo: O que cada um tem dentro de si mesmo, ou está à 
ordem de seus pensamentos, para tais �ns, expressamente.

150. Como é removida a força atrativa e expressiva do pensa-
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  Estes dois impulsos: o expressivo e o atrativo são remo-
vidos pela mecânica mental; os desejos atrativos de uns fa -
cilitam a rápida transmissão dos outros, que se acham no 
momento em posição expressiva.

151. Então, a atração e a expressão trabalham juntas em relação 
uma da outra?

  Sim meu discípulo: Unindo-se as mesmas vontades, 
atrativas e expressivas, sobre os mesmos �ns, trabalham os 
pensamentos automaticamente, ou radiogra�camente, de 
mente em mente, dentro da corrente cooperativa de cada 
espécie, ou qualidade de pensamento.

152. Então, sem combinação dos desejos atrativos e expressivos 
não pode haver atração e expressão humana?

  Não pode. A vida dos seres e das coisas no seio do In�-
nito é removida e sustentada automaticamente.

153. Só o impulso do poder de vontade da    humanidade é 
su�ciente para remover e sustentar, permanentemente, a 
transmissão do pensamento humano?

  Não meu discípulo: O impulso íntimo da Espécie Hu-
mana não é su�ciente para fazer a transmissão do pensa-
mento em todo o In�nito.

154. Então meu Mestre: Qual é a Força Motora que ajuda a hu-
manidade para se fazer tão rapidamente a transmissão do 
pensamento?

  Pela gravitação das forças expressivas e atrativas de cor-
pos maiores, como os corpos mundiais, os quais sustentam 
em grande atividade expressiva e atrativa de vida perma-
nente, pelas correntes elétricas.
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155. Então, meu Mestre: Quer dizer que a gravitação atrativa e 
expressiva dos mundos é que realmente facilita, energica e 
rapidamente, a transmissão do pensamento humano?

  Sim meu discípulo: Os mundos em seu cortejo e gra-
vitação de vida, e seus movimentos rotativos, sustentam 
constantemente o grande potencial de vida, naturalmente 
in�nita, em grande atividade de gravitação e permutação 
de vida, por intermédio de duas correntes superiores: uma 
atrativa e outra expressiva, por intermédio das quais se 
acha atraído e incorporado o Reino Mineral e os demais 
Reinos, das quais também depende a grande facilidade da 
transmissão do pensamento humano.

156. Têm consciência os mundos da lei de gravitação e destas 
duas correntes: a atrativa e a expressiva, que se acham esta -
belecidas e sustentadas por eles?

  Os mundos sustentam permanentemente as leis que a 
Suprema Natureza Criadora criou e estabeleceu, incons-
cientemente.

157. Então, quem   tem   consciência   e   conhecimento íntimo 
de todas estas coisas criadas pela Natureza Criadora, e sus -
tentadas pelos mundos, inconscientemente?

  A Inteligência Suprema Universalmente In�nita, do Rei -
no de Deus, tem consciência íntima de toda a obra da Su-
prema Natureza criada no seio do In�nito.

158. Senhor, quem criou a união cooperativa do Reino de Deus?
  A união cooperativa do Reino de Deus foi criada e sus-

tentada pela Inteligência Suprema Universalmente In�ni-
ta.

159. Há consciência íntima em todos os cooperadores do Reino 
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de Deus, do movimento mental e da organização coopera-
tiva do mesmo?

  Sim, os cooperadores do  Reino  de  Deus,  todos, 
têm conhecimento íntimo do movimento orgânico do mesmo.

O QUE SIGNIFICA, OU, O QUE QUER DIZER 
REINO DE DEUS.

160. Que signi�ca, ou quer dizer Reino de Deus?
  O Reino de Deus  signi�ca a  união  cooperativa, cons-

cientemente natural, da Inteligência Suprema e seus ins-
trumentos orgânicos. A união in�nita de todos os natu-
ralistas que, humanamente, se acham ligados pelos laços 
fraternais do mais puro amor, tendo à frente o Supremo 
Inteligentemente Natural, In�nito e Eterno, que é o Espíri -
to do Onipotente Deus Criador de tudo quanto emana da 
inteligência naturalmente consciente.

161. Mestre, o Reino de Deus Criador tem dentro de si só a co-
operação mental de seus cooperadores?

  Sim meu discípulo: No Reino de Deus Criador só existe 
esta cooperação, conscientemente.

162. Onde se encontra o Reino de Deus?
  Em todo o seio do In�nito.

163. A que corrente pertence o Reino de Deus?
  À corrente positiva ou progressiva, naturalmente in�ni-

ta.

164. Em que ponto natural nós podemos achar o Reino de 
Deus?
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  Na Natureza Suprema de Vida Consciente, em sua pró-
pria natureza, nos mundos e no espaço, dentro e fora de 
todas as vidas de origem naturalmente consciente.

165. Qual é a parte primitiva  que  se apoia na Suprema Nature -
za Criadora?

  A parte suprema do Reino; o próprio Deus é o recipiente 
naturalmente consciente da Suprema Natureza Criadora.

166. Tem muitos Deuses no In�nito?
  Supremamente existe um só Deus Todo Poderoso.

167. Meu Mestre existe também Deuses �nitos?
  Deuses �nitos, naturalmente, existem uma imensidade 

no lado positivo.

168. Onde se apoia supremamente esta imensidade de Deuses 
�nitos?

  Na Natureza do Supremo Deus Criador, de planitude 
em planitude, nos mundos e no espaço.

169. De que natureza é o Supremo Deus?
  De natureza humana.

170. Então Deus é um Homem?
  Deus foi primeiro o Verbo, em Espírito inconsciente, 

e depois o Espírito Verbo se fez carne. A Natureza Verbo 
criou o Homem primitivo, naturalmente, e o Homem Na-
tural; nossos primitivos Pais criaram o Filho do Homem. 
Deus pertence ao primeiro Homem, Deus é de Natureza 
Hominal.

171. Então, Deus pertence ao Homem Primitivo?
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  Sim, Deus pertence ao Homem Primitivo, e Jesus ao Fi-
lho do Homem.

172. Em que forma corpórea se acha Deus?
  Deus Homem,  se  acha  sua  forma  corpórea  em Espí-

rito e em Verdade.

173. Meu Mestre: Deus foi Homem? Teve corpo orgânico ma-
terialmente, teve existência terrena igual ao Filho do Ho-
mem?

  Meu discípulo: Deus antes de se colocar em sua Posteri-
dade Eterna passou por onde o Filho do Homem passou, e 
fez tudo o que o Filho do Homem tem feito, naturalmente, 
menos pecar. Deus não pecou nunca, sabe calcular o peso 
do pecado, calcula e conhece o valor  realmente  de  todas  
as  coisas,  pela  sua grande clarividência Espiritual.

174. Então Deus nunca pecou?
  Deus nunca pecou, meu servo, pois desde a sua primeira 

existência já era, por natureza, adversário do mal.

175. Qual foi o motivo de Deus passar por onde tem passado o 
Filho do Homem, e não pecar?

  Deus não pecou porque já nos primitivos dias de sua 
existência corpórea tinha uma inteligência desenvolvida e 
iluminada; passou apenas pelo sono da inocência, em sua 
primeira infância, mas escapou do sono da ignorância. Ao 
passo que o Filho do Homem, antes de sair do sono da ino -
cência, entrou no sono da  ignorância, na qual permanece 
até hoje a maior parte das criaturas.

176. Mas, quais foram as causas primitivas que libertaram Deus 
para não ser apanhado pelas sombras da ignorância?
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  Deus não foi apanhado pelas sombras da ignorância e as 
trevas, porque seu Espírito já era iluminado por natureza, 
e logo que foi despertando do sono da inocência infantil, 
se lhe apresentaram as coisas naturalmente tal como são, 
viu a Obra da Natureza Suprema, em seu estado atual, e 
os olhos de sua Alma, tendo tudo presente dentro da sua 
esfera visual, contemplou e compreendeu o presente, o 
passado e o futuro, até duas transformações do Universo 
In�nito.

177. Meu Mestre: Se acha toda a humanidade, in�nitamente, 
incluída no Reino de Deus?

  Sim meu discípulo: Toda humanidade, in�nitamente, 
se acha dentro da esfera do Reino de Deus, consciente ou 
inconscientemente, pois não há soberania absoluta, supe-
riormente in�nita, além de Deus Todo Poderoso.

178. Mas, sendo que toda humanidade se acha dentro da esfera 
do Reino de Deus, e debaixo do domínio e autoridade de 
Deus Todo Poderoso, por que motivo a humanidade está 
dividida em duas correntes, superiormente, e a maior par-
te das criaturas deste mundo são contrárias às vontades de 
Deus?

  Porque a humanidade está dividida em duas correntes.

CAPÍTULO  XIX

AS DUAS CORRENTES DE VIDA HUMANA, 
INFINITAMENTE.

179. Então, a humanidade de todo o In�nito se acha dividida 
em duas correntes?
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  Sim, toda humanidade do In�nito se acha dividida em 
duas correntes.

180. As duas correntes, então, se acham dentro da esfera do Rei -
no de Deus?

  Sim, toda a Espécie Humana, in�nitamente, se acha den -
tro da esfera do Reino de Deus, pois Deus tem soberania 
e domínio consciente sobre todas as vidas, in�nitamente, 
tanto humanas, minerais, vegetais ou animais.

181. Por que motivo sendo Deus soberano, e, in�nitament e  
tem  uma  parte  da  humanidade que é  adversária  de  suas 
determinações e trabalha para invadir a sua soberania?

  Este é um ato inconsciente meu servo; esta  consciência 
humana criou uma corrente mental, com resultados físicos 
adversários e contrários ao Bem Universal, e contrária à 
Vida Natural.

182. Que é corrente meu Mestre?
  Meu   discípulo,   corrente é   formada   de   uma quanti-

dade de vidas, ou elementos vivos, que se familiariza, se li-
gam ou se combinam, naturalmente ou convenientemente, 
por natureza inconsciente, pelo movimento transmissor da 
Suprema Natureza Criadora, ou mentalmente, consciente 
ou inconsciente.

183. Como se efetuou a separação destas duas correntes men-
tais?

  A primeira corrente é criada naturalmente pela luz do 
entendimento humano, a qual trabalha cooperativamen-
te com Deus Criador, e de acordo com todos os verdadei-
ros naturalistas cooperadores de seu Reino, in�nitamente; 
corrente naturalmente progressiva.
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184. Então, esta primeira corrente é consciente do Reino de 
Deus?

  Sim, esta primeira corrente é a parte consciente do Rei-
no de Deus.

185. Como foi criada a segunda corrente dentro das divisas do 
Reino de Deus?

  Esta corrente da parte inconsciente do Reino de Deus é 
criada pela ignorância. É o efeito naturalmente das trevas.

186. Mas, qual é o motivo de ser esta corrente adversária da 
vontade de Deus? Deus é mau?

  Deus é in�nitamente bom, mas esta corrente procedente 
das trevas desconhece a Deus, e a sua bondade in�nita e 
naturalmente eterna.

187. Mas, sendo naturalmente amoroso, e, in�nitamente bom 
para todas as criaturas, geralmente, como foi criado este 
desentendimento entre a mesma Espécie Humana para ser 
dividida em duas correntes?

  Porque o Verbo Criador, nos primeiros tempos, não 
pode cobrir os corpos minerais e animais, por todas suas 
faces com sua imensa luz, pela sombra dos grandes corpos 
minerais, assim, pois, uma parte da espécie foi atraída pela 
corrente progressiva do Reino Mineral, e outra parte foi 
atraída pela corrente retentiva do mesmo.

188. Então meu Mestre, é deste ponto de vista e por esta causa 
que emanam as duas correntes humanas, in�nitamente?

  Sim, quando a luz do Sistema Solar, essência criadora, 
deu o primeiro contato de luz sobre os mundos, uma parte 
�cou iluminada e a outra parte dos grandes corpos astrais 
�cou em trevas, e dominaram as trevas sobre a inteligência 
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189. As duas correntes: A progressiva e a negativa tem vida per-
manente?

  A corrente negativa é criada pela mente humana, não é 
permanente.

190. Por que motivo não é permanente a corrente negativa cria -
da pela mente humana?

  Porque a corrente negativa é diferente da corrente re-
tentiva; porque a retentiva ajuda a balancear, atmosferica-
mente, a vida dos seres e das coisas, progressivamente, ao 
passo que a corrente negativa, mentalmente, é contrária à 
vida, e trabalha em contradição com todos os efeitos mais 
naturais da mesma.

191. Então há diferença entre a palavra retentiva e negativa?
  Sim, há uma grande diferença, porque a corrente reten-

tiva ajuda a vida com seus efeitos atmosféricos, úmidos e 
frescos. Porém, a corrente negativa trabalha contra a vida e 
embaraça o progresso da mesma.

CAPÍTULO  XX

RESUMO ESSENCIAL DAS PERGUNTAS E 
RESPOSTAS.

O DISCÍPULO PERGUNTA AO MESTRE 
PELA SEGUNDA VEZ.

REPETIÇÃO, CORREÇÃO E RESUMO 
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PERGUNTAS: COMEÇANDO DE INTERNO 
PARA EXTERNO.

192. Qual é o maior corpo criado por natureza, supremamente?
  É o Corpo In�nito, meu discípulo.

193. Por que esse Corpo é In�nito meu Mestre?
  Porque é muito grande, incalculável, insondável pela in-

teligência humana.

194. Então, qual é a parte que o pensamento humano conhece 
desse imenso Corpo?

  A parte interna do seu Corpo, em cujo seio nós habita-
mos.

195. Então meu Mestre, se o Espírito pode contemplar o que 
existe no seio do In�nito, poderá me dizer o que existe nes -
se seio?

  O seio do In�nito está repleto de vidas de diversas natu -
rezas.

196. Meu Mestre existe mais In�nito além desse em cujo seio 
nós habitamos?

  A mente humana não sabe, desde que nos encontramos 
dentro de um Supremo Corpo, insondável, incalculável 
pelo pensamento humano.

197. Meu Mestre, toda essa imensidade de vidas de diversas na -
turezas procede mesmo de diversas naturezas?

  Não meu discípulo, essa imensidade de vidas procede só 
de um Corpo, composto de Espírito e matéria.
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198. Então, de uma só natureza corpórea procedem todas as na -
turezas, in�nitamente?

  Procede sim, meu discípulo.

199. Como foi criada essa imensidade de vidas, de diversas na-
turezas, no seio do In�nito?

  Pelas sucessivas transformações.

200. Meu Mestre, o que é transformação?
  Meu discípulo, transformação quer dizer: uma vida que 

se transforma em outra, ou em muitas vidas.

201. Quantas transformações têm sido feito no seio do In�nito?
  Supremamente,  quatro  conhecidas   pelo  pensamento 

humano.

202. Meu Mestre, quais são essas quatro transformações conhe -
cidas pelo pensamento humano?

  Meu discípulo, a primeira transformação conhecida pelo 
pensamento humano foi visto, estudado e compreendido, 
que é o seio do In�nito. Antes de existir vidas se achava 
diluído em líquidos vaporosos.

203. A segunda transformação como foi realizada?
  De líquidos vaporosos transformou-se em globos plane -

tários.

204. O que resultou na segunda transformação, conhecida pela 
inteligência humana?

  Na segunda transformação, de um só Corpo apareceu 
uma imensidade de vidas astrais, já organizadas por natu-
reza.
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Essa transformação foi feita in�nitamente?
  Foi sim, meu discípulo.

206. O que compõe ou representa essa imensidade de vidas no 
seio do In�nito?

  Um Reino.

207. Como se chama esse Reino?
  Reino Mineral.

208. O Reino Mineral é in�nito meu Mestre?
  O Reino Mineral é in�nito, meu discípulo.

209. O Reino Mineral, então, é de uma natureza diferente da 
natureza do Corpo In�nito?

  Não meu discípulo, o Reino Mineral é da mesma na-
tureza que é o Corpo In�nito, tanto os corpos �nitos do 
Reino Mineral, como os corpos supremos e in�nitos; todos 
pertencem à mesma natureza mineral.

210. Então, que diferença causou nos minerais essa transforma -
ção?

  Teve uma grande diferença, pois de líquidos vaporosos 
transformou-se em globos planetários, resultando  assim, 
de   um    só   corpo,    uma    imensidade    de    vidas    par-
ticulares inferiores à Vida In�nita, tendo corpos inferiores 
ao Corpo In�nito.

211. Como se chama esse Espírito que movimenta e vivi�ca o 
Corpo In�nito, cuja vida se estende e vivi�ca esse cortejo 
de vidas �nitamente astrais?

  Verbo Criador.
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212. Tem vida consciente o Verbo, sobre o Corpo In�nito de 
sua Suprema Natureza, e sobre as vidas da segunda trans-
formação?

  Não tem o Verbo Criador consciência de sua própria 
vida, nesta planitude.

213. Todos os mundos do In�nito foram criados iguais?
  Não meu discípulo, os mundos foram criados, relativa-

mente, em diversos tamanhos e categorias.

214. O Reino Mineral se acha desorganizado?
  Não, o Reino Mineral é perfeitamente organizado por 

natureza.

215. Como se achava o espaço, in�nitamente, nos   primeiros 
tempos da segunda transformação?

  Escuro, cheio de trevas muito densas.

216. De que forma era produzida a escuridão?
  Pela grande quantidade de fumaças vaporosas produzi-

das pelo fogo astral.

217. O que simboliza, ou representa, essa primeira transforma-
ção criadora, desta imensidade in�nita de corpos astrais, 
chamados mundos?

  Simboliza o primeiro parto da Suprema Natureza Cria-
dora.

218. Quem é o pai desta imensidade de corpos que foram cria-
dos nesta transformação?

  O Verbo Criador, Espírito de Vida In�nita.

219. Quem é a mãe de todas essas vidas?
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O próprio Corpo In�nito do Verbo Criador.

220. Como se achava os mundos nos primeiros dias dessa trans -
formação, quando começou a aglomeração?

  Peladinhos, como uma criança quando nasce do ventre 
materno.

221. Em que se achavam os mundos envoltos nos primeiros 
dias de sua aglomeração?

  Os mundos, meu discípulo, nos primeiros dias de sua 
aglomeração se achavam envoltos pelas águas, e por uma 
densa fumaça, atmosfericamente vaporosa.

222. Como se achava organizado o Reino Mineral, in�nitamen -
te?

  Em forma de Esferas, de planitude em planitude.

223. Tem muitas Esferas no In�nito?
  Tem sim, uma imensidade de Esferas Planetárias, as 

quais são cercadas ou compostas de uma in�nidade de 
mundos.

224. Em quantas planitudes superiores se acha organizado o 
Reino Mineral?

  O Reino Mineral se acha dividido, supremamente, em 
três planitudes.

225. Quais são essas três supremas planitudes, meu Mestre?
  De interno para externo:
  a) Coração do In�nito;
  b) Coração dos Universos; e
  c) Coração das Esferas.
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Todo o Reino Mineral é vivi�cado positivamente?
  Não meu discípulo, a vida é equilibrada entre duas cor-

rentes, in�nitamente.

227. Como se chama essas duas correntes?
  Corrente naturalmente positiva ou progressiva, e a cor-

rente naturalmente retentiva; são dois sistemas.

228. Como se formaram as grandes montanhas sobre os mun-
dos?

  Por intermédio das explosões vulcânicas.

229. Como se ajuntaram as águas dos mares, em todos os mun -
dos, in�nitamente?

  Por intermédio da explosão vulcânica, ao enchimento 
súbito das caldeiras explodidas.

230. De onde vêm as águas que formam os lagos, e as que nas-
cem nas fontes e regam internamente os globos?

  Do mar. 

231. Para onde vão as águas que correm pelos grandes ou pe-
quenos rios?

  Para o mar.

232. As águas do mar estão mais altas que a terra?
  Está sim, meu discípulo.

233. Como têm sido formadas as veias, pelas quais circulam as 
águas que fornecem a umidade interna dos globos?

  Conforme  os  mundos   foram   se   aglomerado, foram 
criadas as veias internamente, em relação, os líquidos in-
ternos com as águas dos mares.
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234. Sendo os mundos ovais, ou redondos, por que motivo as 
águas não transbordam dos mares e não inundam a terra?

  Porque as águas estão sujeitas e recolhidas pelo poder de 
atração.

235. Davam-se continuadamente explosões vulcânicas nos pri-
meiros tempos?

  Era semelhante a uma panela de mingau quando ferve.

236. O que contém na parte interna, ou no seio dos mundos?
  Fogo, meu discípulo.

237. O que contém na parte externa dos mundos?
  Contém terra, pedra e água.

238. E sobre a terra e as águas o que contém?
  Contém plantas e animais viventes.

239. O que representa os astros em sua organização feita por 
natureza?

  Representa uma família.

240. Como se chama essa família?
  Chama-se Família Astral.

241. Quais são os símbolos representativos que compõe essa fa -
mília?

  Esta família, meu discípulo, se compõe de Pai, Mãe, Fi-
lhos e Filhas.

242. Meu Mestre, mas como é seu verdadeiro nome astral?
  Meu discípulo, o seu nome verdadeiro, ou seja, o astral 

é: Sol, Lua, Luzeiros e Estrelas.
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Mas, só existe uma família astral no seio do In�nito?
  Todos os astros pertencem à natureza do mesmo reino, 

mas este reino se compõe da conjunção de muitas famílias.

244. Que símbolo cooperativo nos representa uma só família 
astral?

  Meu discípulo, uma Esfera Planetária representa uma só 
família astral.

245. Tem muitas famílias astrais no seio do In�nito?
  Existe uma imensidade.

246. O espaço e os mundos se achavam iluminados nos primei -
ros dias da transformação?

  Nos primeiros dias da transformação não havia luz.

247. Por que motivo, meu Mestre, não havia luz, desde que já 
existiam os luminares?

  Porque a luz dos luminares estava coberta pela densa fu -
maça vaporosa.

248. Meu Mestre, como apareceu os luminares e a luz?
  Pela diminuição da referida fumaça.

249. De que forma deu-se a diminuição dessa fumaça?
  Logo que a crosta astral foi esfriando, os vulcões foram 

diminuindo, tornando-se menos densa a fumaça, evapo-
rando-se   no  espaço,  e   os   luminares   foram   aparecen-
do,  dissipando as densas trevas.

250. Então, meu Mestre, os rochedos e a terra pertencem igual-
mente à matéria astral?

  Sim meu discípulo, os rochedos é a crosta astral aglome -
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rada, e, a terra é matéria astral moída, por intermédio das 
explosões vulcânicas.

251. A terra nos primeiros tempos é igual a forma que tem hoje?
  Não meu discípulo, a terra nos primeiros tempos era 

sem forma e vazia.

252. De que se compõe o Reino Mineral?
  Compõe-se de uma imensidade de espécies e qualidades 

de minerais.

253. O que é espécie?
  Espécie é uma parte essencial que se liga, pertencendo à 

mesma natureza essencial, a qual constitui uma espécie de 
mineral, composta de várias qualidades.

254. O que é qualidade?
  Qualidade são partes diferentes, ou, mais ou menos es-

senciais, que compõe uma mesma espécie, ou que pertence 
a mesma espécie.

255. As espécie e qualidades se ligam, in�nitamente?
  Ligam-se sim meu discípulo.

256. De onde parte a Força Motora de energia de vida que dá 
vida permanente, e movimenta todos os corpos criados?

  Do Sol Supremo que se acha no Coração do In�nito.

257. Como é produzido o vento?
  É produzido pela marcha rotativa dos mundos.

258. De que forma é produzida as mudanças do vento?
  A mudança do vento depende da posição da barra at-
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259. Todos os mundos rodam no espaço?
  Rodam sim, meu discípulo.

260. Mas, de que forma os mundos rodam no ar, e não caem de 
sua órbita?

  Os mundos rodam e não caem, porque a Suprema Natu -
reza lhes construiu um �rmamento.

261. Como foi construído esse �rmamento, que possa aguentar 
esses terríveis corpos astrais?

  As primeiras bases do �rmamento é que o seio do In�-
nito está todo cheio, numa forma gasosa, expressivamente; 
não existe vazio no seio do In�nito, nem onde por um grão 
de mostarda. A segunda base do �rmamento se acha que 
os corpos astrais estão sujeitos por uma lei de atração, in� -
nitamente.

262. Os mundos são livres em sua marcha rotativa?
  Os mundos não são livres em sua marcha rotativa; eles 

têm que obedecer a lei de equilíbrio.

263. O que é lei de equilíbrio?
  Lei de equilíbrio, meu discípulo, é uma lei muito perfei-

ta criada por natureza, a qual regulariza a marcha rotativa 
dos mundos, e obriga os grandes corpos astrais a dar vida 
aos pequenos corpos astrais e a obedecer aos maiores, re-
lativamente.

264. Então a organização astral é perfeita e equilibrada harmo-
niosamente?

  É sim meu discípulo, essas são leis naturais, �éis, verda-
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265. Meu Mestre, os mundos só têm movimentos rotativos, ou 
tem alguns movimentos?

  Os mundos, além de seus movimentos rotativos, têm 
ainda movimentos de translação.

266. Todos os mundos têm o movimento de translação?
  Todos os corpos astrais têm movimentos de translação, 

menos um.

267. Qual é o corpo astral que não tem movimento de transla-
ção?

  É o Sol que se  acha no seio  do    In�nito, só tem movi-
mentos rotativos sobre si mesmo; esse movimento é muito 
vagaroso.

268. Como se distingue classi�cadamente as planitudes astrais?
  De interno para externo se distingue as supremas plani-

tudes astrais assim:
  a) Coração do In�nito, primeira e suprema planitude;
  b) Os Universos, segunda planitude;
  c) As Esferas Planetárias, terceira planitude;
  d) Os mundos, quarta planitude.

269. Então, meu Mestre, a primeira planitude astral de interno 
para externo se acha no Sol que há no Coração do In�nito, 
e a última se acha nos mundos?

  É sim meu discípulo.

270. Quantos movimentos têm os Universos?
  Os Universos têm dois movimentos: um rotativo 
e um de translação.
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Em que órbita se efetua esses movimentos universais?
  Os Universos rodam entre si mesmos, e tem um movi-

mento de translação em volta do Sol que supremamente se 
acha no Coração do In�nito.

272. As Esferas Planetárias quantos movimentos tem?
  As Esferas Planetárias tem três movimentos.

273. Em que órbita se efetua esses movimentos?
  As Esferas têm um  movimento  rotativo  que  se efetua 

sobre si mesmo; tem um movimento de translação que se 
efetua em volta dos Universos; e mais um movimento que 
se efetua em volta do Coração do In�nito.

274. Os mundos, meu Mestre, têm muitos movimentos?
  Os mundos têm quatro movimentos: um rotativo sobre 

si mesmo e três de translação.

275. Em que órbita se efetua os movimentos de translação dos 
mundos?

  Os mundos efetuam um movimento de translação em 
volta das Esferas; outra em volta dos Universos; e outra em 
volta do Coração do In�nito.

276. Meu Mestre, o que representa o Sol que há no seio do In� -
nito?

  O Sol que supremamente se acha no seio do In�nito 
representa a Usina Central Supremamente In�nita, Força 
Motora da Vida, permanente, que abaixo de suas energias 
vivi�cadoras, impulsiona e movimenta todas as vidas, des -
de o In�nito até o mais �nito ser vivente.

277. O que representa os Sóis que há no Coração dos Universos, 
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  Esses Sóis são os transformadores desta Usina de Ener-
gias de Vida.

278. A transmissão da vida produzida por essa Usina se trans-
mite por intermédio de uma corrente?

  A vida é transmitida, do In�nito para o �nito, por inter-
médio de duas correntes.

279. Quais são essas duas correntes?
  A corrente naturalmente positiva, e a corrente natural-

mente retentiva.

280. De onde parte a corrente naturalmente positiva, ou pro-
gressiva?

  Parte diretamente do Sol que há no Coração do In�nito, 
da parte essencialmente positiva do mesmo.

281. De onde parte a corrente naturalmente retentiva?
  Do Corpo In�nito, da parte líquida e fria do mesmo.

282. De que natureza atmosférica é a corrente naturalmente 
progressiva?

  De natureza progressiva, quente e seca.

283. De que natureza atmosférica é a corrente naturalmente re-
tentiva?

  A corrente naturalmente retentiva é de natureza úmida e 
fria.

284. Meu Mestre, como se chama naturalmente essas duas cor-
rentes?

  Chamam: corrente progressiva e corrente retentiva, ou, 
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285. Que valor tem essas duas correntes, ou sistemas, entre os 
corpos, seres e coisas criadas?

  Um supremo valor no equilíbrio da Vida Natural, pois 
sem essas duas correntes não existiria vida.

286. O que aconteceria se faltasse uma dessas correntes?
  Se faltasse uma das duas correntes, não haveria vida.

287. Qual é o motivo de não haver vida se faltasse uma dessas 
correntes?

  Porque se faltasse a corrente positiva, ou progressiva, se -
riam as vidas transformadas em pedra de gelo, e, se faltasse 
a corrente retentiva seriam todas as vidas carbonizadas.

288. Quais são os astros que pertencem à corrente progressiva?
  Todos os Sóis, incluso os Luzeiros e o sexo masculino.

289. Quais são os astros que pertencem à corrente retentiva?
  Todas as Luas, incluso as Estrelas e o sexo feminino.

290. Que efeito tem essas duas correntes sobre a criação das vi-
das in�nitas?

  Tem um efeito germinador e criador.

291. Então essas duas correntes se unem em in�uência germi-
nadora sobre a terra, plantas, criaturas e animais, e germi-
nam juntamente?

  Germinam sim, in�nitamente.

292. Em que corpos se efetuam essa germinação, atmosferica-
mente?
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Nos corpos de natureza retentiva.

293. Como poderíamos contemplar o ponto inicial dessas duas 
correntes, para compreender melhor?

  Dar-te-ei uma prova fácil para melhor compreender: 
pegue um ovo  na  mão,  em sua parte exterior encontra-
rás uma casca dura que envolve seu invólucro; quebre ela, 
depois encontrarás uma película �na, rasgue e encontrarás 
uma porção líquida; atravesse ela, depois encontrarás uma 
película muito �na que é a primeira, rasgue ela; depois en-
contrarás um líquido amarelo bem carregado e menos lí-
quido, e, esta contemplação te mostrará �nitamente o que 
desejas, in�nitamente.

294. Meu Mestre, eu desejo que me esclareça o signi�cado desta 
comparação?

  Meu discípulo; é para dar esclarecimentos naturais que 
aqui me encontro ao teu lado, dando esclarecimentos.

295. O que simboliza o ovo?
  Simboliza o Corpo do In�nito.

296. O que simboliza a casca dura do ovo tomado para análise?
  Simboliza a região congelada que envolve o In�nito, a 

qual a mente humana não pode atravessar.

297. O que simboliza a película que envolve exteriormente a 
parte líquida do ovo?

  Uma cortina atmosférica que envolve a parte líquida, ou 
retentiva da vida.

298. O que simboliza a clara, ou a parte líquida do ovo?
  O ponto inicial da corrente retentiva.
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O que se acha no seio desta parte líquida, in�nitamente? 
  Sóis, Luas, Luzeiros e Estrelas, plantas, criaturas e ani-

mais.

300. O que simboliza a película que envolve a gema?
  Simboliza uma �níssima cortina atmosférica.

301. O que simboliza a gema do ovo?
  Simboliza a parte positiva, ponto inicial da corrente pro -

gressiva.

302. Se assim for, meu Mestre, então quais são as vidas, ou cor-
pos astrais, que pertencem à corrente positiva?

  Meu discípulo, os corpos astrais que pertencem à cor-
rente progressiva são os Sóis e os Luzeiros.

303. Quais são os corpos astrais que pertencem à corrente re-
tentiva?

  Os corpos astrais que pertencem à corrente retentiva são 
as Luas e as Estrelas.

304. Cada sistema tem seus corpos próprios, criados absoluta-
mente pelo seu próprio sistema?

  Cada corrente, sistematicamente, tem seus corpos pró-
prios, mas não criados absolutamente pelo próprio siste-
ma.

305. Por que motivo não é criado os corpos pertencentes a cada 
sistema, pelo próprio sistema?

  Porque os sistemas se unem e se conjugam na germina-
ção, e todos os corpos criados se compõem de substâncias 
dos dois sistemas.
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306. Então meu Mestre, de que forma se realiza a criação dos 
corpos próprios de cada sistema?

  Meu discípulo, a natureza cria leis muito justas; esse 
efeito se realiza na hora da germinação quando os dois 
sistemas se unem em in�uência germinadora. O sistema 
que tem mais força e domínio sobre o corpo gerado põe o 
carimbo de  sua  natureza.

307. Então o Reino Mineral se compõe de uma imensidade de 
espécies e qualidades de minerais?

  É isso mesmo meu discípulo.

308. Todas as espécies e qualidades que compõe o Reino se li-
gam, in�nitamente?

  Ligam sim, meu discípulo.

309. Por que motivo os mundos não se adiantam e nem se atra -
sam em sua marcha rotativa?

  Porque os mundos não são livres em sua marcha rotati-
va; os mundos em sua marcha rotativa têm que obedecer 
as leis de equilíbrio, estabelecidas por natureza.

310. Como se acham estabelecidas essas leis que regem os mun -
dos em sua marcha rotativa?

  Essa lei que regula o movimento rotativo dos mundos 
tem em si dois efeitos soberanos: um atrativo e outro re-
tentivo, de forma que os mundos não podem parar em sua 
marcha rotativa, porque tem que obedecer a lei de atração 
que atrai todos os mundos, e não pode andar mais do que 
o natural porque tem que obedecer a marcha da lei de re-
tenção.

311. Meu Mestre, de que maneira se efetua o crescimento e a 
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  As mudanças dos mundos, quanto à posição do Sol, 
ocasionando o constante crescimento, ou diminuição dos 
dias, isso depende da composição e da decomposição das 
alças atrativas e retentivas.

312. Como são criadas essas correntes poderosas da lei de gra-
vitação que compõe o �rmamento, e enchem o seio do In-
�nito, expressivamente?

  As forças atrativas ou expressivas, as gravitações, con-
junções, força gasosa ou expressiva que enche o seio do 
In�nito, corrente elétrica, o movimento atmosférico e pul-
sátil da Vida Universalmente In�nita, tudo é produzido 
pela incorporação das essências das espécies e qualidades 
de minerais.

313. De que forma podemos contemplar a vida dos corpos as-
trais?

  A    vida    dos    corpos    astrais    nós   podemos con-
templar pelos seus movimentos, pela pulsação dos mares, 
pelos seus �uídos vitais, pela vivi�cação das vidas que so-
bre eles e deles vivem os outros.

314. Então, todos os corpos criados no seio do In�nito se acham 
envoltos em um �uído vital?

  Todas as vidas criadas no seio do In�nito se acham en-
volvidas num corpo �uídico, corpo �uídico de cada vida, 
particularmente, e todas as vidas se acham dentro do �uí-
do universalmente in�nito.

315. Então a crosta astral procede dos líquidos vaporosos aglo-
merados?

  É sim meu discípulo; as pedras ou rochedos são proce-
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316. Meu Mestre, de que forma �cou a terra reduzida a pó?
  Pela demolição continuada da explosão  vulcânica que 

desmanchou a crosta no tempo da aglomeração.

317. A areia é também terra procedente da crosta astral?
  Sim meu discípulo, a areia também vem da terra, lavada 

pelo movimento contínuo das águas.

318. A areia tem vida produtiva igual a terra?
  Não meu discípulo, a terra é mais rica de substâncias es -

sencialmente minerais, ao passo que a areia é menos subs-
tanciada por ser lavada pelas águas.

319. De que forma se �zeram os buracos que há no meio dos 
rochedos?

  Pelo ar comprimido, água ou  vapor, no  meio   da massa 
astral, no tempo da aglomeração.

320. De que forma, meu Mestre, é feita as  grandes localidades 
sísmicas que se acha nas montanhas, ou serras, e entre o 
maciço da massa astral aglomerada?

  Pela explosão vulcânica, meu discípulo.

CAPÍTULO XXI

VULCÃO

321. Como se produz os vulcões?
  A explosão vulcânica é produzida pelo vapor produzido 

pelo fogo astral, que há dentro de cada corpo aglomerado 
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e, preso pela crosta astral aglomerada, a qual quebra quan -
do não resiste à força expressiva do vapor comprimido, 
produzindo o vulcão.

322. O que o vulcão lança quando  explode,  de  interno para 
externo, nos mundos?

  Lança vapor, fogo, cinza e matérias astrais.

323. O que há no centro de cada mundo?
  Fogo astral, matérias incandescentes.

324. Então, entre o fogo e a água regulariza atmosfericamente a 
vida mundial?

  É sim meu discípulo, em relação com os dois sistemas.

325. A que sistema pertence o fogo astral que há no centro dos 
mundos?

  Ao Sistema Solar.

326. A que sistema pertence as águas e as  partes  úmidas dos 
mundos?

  Ao Sistema Lunar.

327. O que a terra produziu nos primeiros tempos?
  Outro reino.

CAPÍTULO  XXII
 

REINO VEGETAL.

328. Como se chama o Segundo Reino criado por natureza?
  Chama-se Reino Vegetal.
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De que forma foi criado o Reino Vegetal?
  Quando se regularizou a atmosfera interna e externa dos 

mundos, unindo-se o Sistema Solar ao Sistema Lunar, em 
in�uência geradora sobre a face da terra de todos os mun-
dos, tomando pó dos mesmos criaram vidas sobre a face 
da terra.

330. O que produziu a terra de todos os mundos, in�nitamente, 
nesta geração, ou primeira união dos dois sistemas sobre a 
terra?

  Produziu plantas, macho e fêmea de toda espécie e qua-
lidade.

331. Como se encontravam os mundos antes de ser criado o 
Reino Vegetal?

  Nus como uma criança quando nasce, como já dissemos 
anteriormente.

332. O que representa o Reino Vegetal sobre a terra?
  O Reino Vegetal representa na terra a vestimenta dos 

mundos, e tem mais utilidades.

333. O Reino Vegetal, além de servir de vestimenta dos mun-
dos, tem mais utilidades?

  O Reino Vegetal, além de servir de vestimenta dos mun -
dos, ainda serve para dar vida ao Terceiro Reino.

334. Então o Reino Vegetal é composto de todas as espécies e 
qualidades de vegetais?

  É sim meu discípulo.

335. O que é espécie?
  A palavra espécie refere-se ao corpo simbólico de uma 
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336. O que é qualidade?
  Qualidade refere-se às qualidades que contém cada es-

pacialidade.

337. As espécies e qualidades de todos os mundos, pertencentes 
à mesma natureza especial e qualidade, se ligam in�nita-
mente?

  Todas as  vidas  pertencentes  à   mesma   espécie ou 
qualidade têm vida cooperativa, in�nitamente.

338. De onde foram tomados os corpos vegetais?
  Os corpos tomados para a vida vegetativa foram toma-

dos do pó da terra.

339. O Espírito que  vivi�ca  as  vidas  vegetativas,  de onde fo-
ram tomados?

  Do Espírito Supremo da Vida In�nita.

340. Qual é o alimento material dos vegetais?
  Da terra, ou de outra vida, por intermédio das raízes.

341. De onde se alimenta as vidas vegetativas, espiritualmente?
  Do Espírito Universalmente In�nito.

342. Por onde é introduzido o Espírito de Vida nos corpos ve-
getais?

  Pelas gemas, folhas, e, geralmente, pelos poros corpóre-
os.

343. De que maneira se movimenta a vida nos corpos vegetais?
  Automaticamente, entre a terra e os raios solares.
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Como é atraída a vida que vivi�ca os corpos vegetais?
  Pela lei de gravitação.

345. Meu Mestre, pela lei de gravitação das plantas?
  Pela lei de gravitação das plantas e do mundo também.

346. De que forma se efetua o crescimento dos vegetais?
  As plantas crescem, �orescem, fruti�cam, nascem as fo-

lhas e caem as folhas, cooperativamente, dentro da corren -
te de cada espécie, in�nitamente, impulsionada pelo Espí-
rito de Vida.

347. No Reino Vegetal entre as espécies e qualidades, o macho e 
a fêmea também existe?

  Existe sim meu discípulo, como não!

348. As plantas também fazem aliança conjugal?
  Fazem sim, meu discípulo.

349. Como se conjugam as plantas, desde que tem uma vida 
imóvel?

  As plantas se conjugam atmosfericamente, cada espécie 
com sua espécie, e qualidade com qualidade.

350. De que forma se efetua a degeneração, ou regeneração, dos 
frutos das plantas, ou sementes?

  Esses efeitos se realizam dentro de cada espécie, em suas 
qualidades, pelas relações de convivências; quando uma 
boa qualidade tem domínio supremo sobre uma má quali-
dade, regenera a mesma; se a má qualidade for superior e 
tiver o domínio sobre a boa qualidade, degenera a mesma.

 
351. Então, o Reino Vegetal não tem só por objetivo servir de 
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  Não meu discípulo, o Reino Vegetal, além de ser a ves-
timenta da terra, também foi criado por natureza para dar 
vida ao Terceiro Reino.

352. Vida material ou espiritual?
  A vida material, como seja: alimentação e outros pre-

paros utensílios que são necessários às vidas do Terceiro 
Reino.

353. Tem muitas espécies e qualidades o Reino Vegetal?
  Tem sim, uma imensidade.

354. Todas as espécies e qualidades têm o mesmo efeito às es-
sências vegetarianas?

  Não, as essências das espécies e qualidades não são 
iguais.

355. Qual é o motivo das substâncias de todas as espécies e qua -
lidades não serem iguais?

  Porque o efeito especial de cada planta, segundo sua 
espécie e qualidade, depende da qualidade e quantia que 
contém em si as essências das espécies e qualidades de mi-
nerais.

356. Então, a Vida Espiritual e a vida material procedem, relati -
vamente, da vida substancial e material do Reino Mineral?

  Justamente meu discípulo, as vidas dos vegetais proce-
dem: a material e espiritual do Reino Mineral.

357. Não se imitam as substâncias vegetais, as essências de uma 
com as outras?

  Sim, meu discípulo, existe essências que se imitam entre 
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as qualidades da mesma espécie, e mesmo entre as especia -
lidades existem, mais ou menos, substâncias que se imitam 
em seus efeitos.

CAPÍTULO  XXIII

REINO ANIMAL.

358. Como se chama o Terceiro Reino?
  Reino Animal.

359. Onde foi criado esse Terceiro Reino?
  Nas águas e na terra.

360. Como se efetuou a criação do Terceiro Reino?
  Meu discípulo, quando regularizou mais a atmosfera 

interna e externa nos mundos, chegando-se outra vez o 
Sistema Solar e o Sistema Lunar em in�uência geradora 
sobre as águas dos mares, rios e lagos, e sobre a terra, �-
zeram uma germinação. O Espírito In�nito tomando lodo 
molhado pelas águas criou um viveiro de vidas nas águas, 
e depois abaixo da mesma in�uência continuou a geração, 
e, tomando pó da terra foi criado uma imensidade de seres 
viventes.

361. Então, meu Mestre, os peixes foram criados antes que os 
animais do campo?

  Foi sim, meu discípulo.

362. Então os peixes e todos os animais pertencem ao mesmo 
reino?
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  Toda a Alma encarnada, ou vida particular que se move, 
espiritualmente, pertence ao Reino Animal.

363. De que se compõe o Reino Animal?
  De uma in�nidade de espécies e qualidades de animais.

364. Por que se chama esse reino de Reino Animal?
  Porque esse reino é composto de Almas Viventes, vidas 

que tem a faculdade de se mover, por intermédio, cada 
uma, de seu corpo organizado por natureza do Verbo in-
consciente, animadas  constantemente  por  Ele mesmo,  
Almas que  pensam  e sentem.

365. Em que lugar foi criado o Reino Animal?
  Sobre a terra de todos os mundos, in�nitamente, igual 

ao Segundo Reino.

366. A vida das espécies e qualidades de animais é individual, 
particular ou simbólica?

  Não meu discípulo, a vida das espécies e qualidades do 
Reino Animal é cooperativa, in�nitamente.

367. Todos os animais pensam, sentem, falam e se entendem?
  Sim, todos os animais pensam e sentem, mas nem todos 

os animais do reino se entendem.

368. Por que motivo não se entende todos os animais do reino?
  Porque cada espécie tem sua natureza mental.

369. Então as espécies e, juntamente cada uma, suas qualidades 
tem bom entendimento?

  Tem sim, meu discípulo.
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370. Como se entendem os animais de cada espécie e qualida-
de?

  Por intermédio de palavras, gritos, sinais, e por inter-
médio do pensamento, revelação interna dos segredos da 
Alma.

371. As qualidades de cada espécie têm todas, um cabal enten-
dimento?

  As qualidades de uma mesma espécie se ligam e se atra-
em  pelos  laços  atrativos  da espécie,  mas  não há  um   
cabal entendimento entre todas as qualidades de uma es-
pécie.

372. Por que motivo não há um cabal entendimento entre todas 
as qualidades de uma mesma espécie?

  Porque acontece nas espécies como acontece nas nações: 
o idioma mãe é secundado por dialetos, simbolicamente.

373. Mas, na fala do sentido especial, naturalmente, todas as 
qualidades da mesma espécie se entendem?

  Justamente, tem que ter cada espécie um entendimento 
especial, o qual será executado por alguma qualidade de 
cada espécie, legitimamente.

374. O entendimento  das  espécies  e  as  qualidades: é particu-
lar ou simbólico, ou pode ser também in�nito?

  Pode ser também in�nito, por intermédio da transmis-
são do pensamento.
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TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO.

375. Mas, se achando os mundos tão distantes uns dos outros, 
como podem se ligar cada espécie com sua qualidade, in� -
nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas todas as vidas, se -
gundo as suas espécies e qualidades, se ligam facilmente, 
pois para o pensamento não há distância.

376. De que forma se efetua a rápida transmissão do pensamen -
to?

  Por intermédio do rápido movimento da lei de gravita-
ção.

377. Mas, sendo o seio do In�nito tão grande, devem estar as 
vidas bem afastadas, mundialmente, umas das outras?

  Materialmente sim, estão bem afastadas umas das ou-
tras, mas, espiritualmente todas as vidas estão incorpora-
das.

378. Então, só se acham distantes os corpos materiais?
  Na vida, só medem as distâncias os densos corpos ma-

teriais, mas, quanto às vidas, em sua parte essencial, todas 
estão juntas.

379. Mas, de que forma as vidas se acham todas reunidas, se 
achando muitas delas tão distantes?

  O mar na verdade é grande e, em seu seio se acha uma 
imensidade de grandes e pequenas vidas e, de uma in�ni-
dade de espécies e qualidades de vidas, entretanto, todos 
convivem juntamente no mar. Assim, justamente, aconte-
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cem com os três reinos que são criados no seio do In�nito: 
todas as vidas convivem juntamente no oceano da Vida 
In�nita.

380. O que aconteceria se fôssemos tirados desse oceano de 
Vida?

  Se fôssemos tirados desse oceano de Vida In�nita, acon -
teceria como acontece quando tiramos um peixe das águas, 
rapidamente morre. Assim, as vidas criadas no oceano da 
Vida In�nita, saindo desse oceano não existiriam mais vi-
das.

381. Então, meu Mestre, não corre o risco de uma hora sairmos, 
ou sermos lançados fora desse oceano?

  Não meu discípulo, não corre tal perigo, porque o ocea-
no da Vida enche o Coração do In�nito, e as vidas criadas 
nesse oceano, não podem sair dele.

382. Por que não podem sair dele?
  Porque  é  grande,  in�nitamente,  e as  vidas  que neste 

seio foram criadas não conhecem seu �m.

383. Então, as vidas se acham dentro do �uído universalmente 
in�nito e eterno?

  Sim meu discípulo, cada vida tem seu corpo �uídico, 
convive dentro do corpo �uídico de um corpo maior, re-
lativamente, e todas as vidas se acham dentro do �uído da 
Vida Universalmente In�nita.

384. Então, os corpos de vida, superiores, in�uenciam e dão vi-
das aos corpos inferiores, relativamente?

  É sim, meu discípulo: a vida é relativa, do superior para 
o inferior, e a obediência parte do inferior para o superior.
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ESPÍRITO.

385. Meu Mestre, o que é Espírito?
  Meu discípulo, Espírito é a força viva que movimenta 

e vivi�ca os corpos materiais, os quais são embalsamados 
por essa essência vivi�cadora.

386. Cada corpo ou vida criada tem seu Espírito?
  Sim, cada corpo de vida criado tem sua vida particular.

387. Cada vida particular se acha independente da Vida Uni-
versal?

  Nenhuma vida criada no seio do In�nito pode viver in-
dependente.

388. Por que  motivo  as  vidas  particulares não podem viver 
independentes?

  Porque as vidas �nitas são luzes, máquinas ou motores 
criados, vivi�cados e movimentados pela Vida Universal-
mente In�nita, e desligando-se dessa Força Motora não há 
vida, como se fosse uma lâmpada ou uma máquina; desli-
ga-se da força motora da usina que a movimenta, apaga-se 
a lâmpada, não existindo mais vida particular, nem luz e 
nem movimento.

389. Acaba a vida particular quando o Espírito desprende da 
matéria?

  Na vida dos seres e das coisas não se perde nada, tudo 
quanto é criado permanece para sempre.

390. Onde permanece o Espírito após de desprendimento do 
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  O Espírito, ou vida particular, desprendido do corpo 
material, é incorporado com todos os seus efeitos realiza-
dos, durante a existência, se acham condensados nas cor-
rentes elétricas.

391. O que acontece com o corpo material após o desprendi-
mento do Espírito que o vivi�ca?

  A matéria grossa se decompõe, incorporando-se a outro 
corpo animado, e a imagem de sua forma �ca no Reino das 
Formas.

392. Então cada Espírito é uma vida particular?
  Sim, cada Espírito é uma vida particular, juntamente 

seus efeitos realizados durante a presente existência corpó -
rea.

393. Pode o Espírito encostar-se, ou movimentar outro corpo 
da mesma natureza especial?

  Pode sim, desde que sejam da mesma natureza.

394. Então, a vida dos dois últimos reinos, seus  corpos foram 
tomados do pó da terra?

  Foi sim, meu discípulo.

395. Da terra seca, da úmida ou da molhada?
  Os corpos das vidas dos dois últimos reinos foram to-

mados seus corpos materiais do pó da terra úmida, e do pó 
da terra molhada pelas águas, transformada em lodo.

396. Então, a terra de todos os mundos é a mãe dos corpos ma-
teriais dos dois últimos reinos criados, por natureza do 
Verbo inconsciente?
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  Justamente, é o Verbo inconsciente o nosso Pai, e a terra 
é a nossa mãe, mãe de nosso corpo.

CAPÍTULO   XXVI

A CHUVA.

397. Depois de enxuta a face da terra, como era umedecida para 
que o Espírito de Vida germinasse e produzisse sobre ela?

  Por intermédio da chuva.

398. De onde vem a chuva que cai sobre a terra?
  Do anel atmosférico que envolve cada mundo, como 

uma faixa.

399. De onde recebe a água o anel atmosférico?
  Do vapor da terra, dos mares, lagos e rios.

400. Mas, de que forma se realiza a água ao anel atmosférico?
  Pela mecânica atmosférica.

401. A chuva é transmitida sobre a terra, ou atraída sobre a 
mesma?

  A chuva é atraída sobre a terra.

402. Meu Mestre, a chuva é atraída por quem?
  Pelos próprios átomos ressequidos, como seja: a terra 

seca, as plantas do Reino Vegetal, os seres   viventes,  cons-
ciente ou inconsciente, sedentos.

403. De que forma é transportada a chuva sobre a face da terra?
  Por intermédio das nuvens.
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404. A chuva não pode descer sobre a terra, se não for atraída 
pela terra e pelas forças auxiliares?

  Pode sim,   meu   discípulo,   pois   a   terra,   com ne-
cessidade ou sem necessidade, não pode enjeitar a chuva 
quando a atmosfera, pelas suas combinações sistemáticas, 
deixa cair a chuva sobre ela.

CAPÍTULO XXVII

ANEL ATMOSFÉRICO.

405. Do que é formado o anel atmosférico?
  De fumaça vaporosa.

406. As nuvens descem sobre a terra, ou passam sobre a mes-
ma?

  As nuvens passam sobre os mundos.

407. Por que motivo as nuvens não cobrem o Sol depois que 
entram no espaço azulado, chamado céu?

  Porque as nuvens, as suas translações são passageiras, 
elas não se realizam em direção ao Sol.

408. De que forma a água se transforma em neve ou pedra?
  Isso depende dos ventos reinantes, e das camadas at-

mosféricas que atravessa.

409. Então, o Reino Mineral foi criado no seio do In�nito para 
transformar de líquidos vaporosos a globos planetários e, 
o Reino Vegetal e o Reino Animal foram criados sobre os 
mundos, do pó da terra?

  Sim meu discípulo, estes reinos compostos de uma 
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imensidade de espécies e qualidades de minerais, vegetais 
e animais, cada um tem sido criado no seio do In�nito; o 
primeiro e supremo de líquidos vaporosos, o segundo e o 
terceiro do pó da terra.

410. O que é Reino?
  Reino é o resultado de uma natureza de vidas, transfor-

madas em outra natureza, cujo efeito criador foi Universal -
mente In�nito, cuja natureza simbólica de vidas criadas se 
compõe de uma in�nidade de naturezas especiais e clássi-
cas, que se ligam e se combinam com a natureza reinante.

411. O Verbo Criador tem criado muitos reinos em natureza 
inconsciente?

  O Verbo em natureza inconsciente tem criado três rei-
nos.

412. Tem muitos reinos criados no seio do In�nito?
  Reconhecido pela inteligência humana, cinco, suprema-

mente.

CAPÍTULO   XXVIII

ESPÉCIE HUMANA.

413. Quem é a Espécie Humana?
  É a espécie mais inteligente do Reino Animal.

414. Então a Espécie Humana pertence ao Reino Animal?
  Não meu discípulo, a Espécie Humana é da mesma na-

tureza animal, porém ela não pertence ao Reino, mas, sim, 
o reino a ela.
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415. Por que motivo o Reino Animal pertence à Espécie Huma -
na?

  Porque o homem é o rei da criação do reino, e a mulher 
é a rainha da criação do reino.

416. Qual é o motivo da Espécie Humana ter sido colocada nes -
ta grande posteridade?

  Porque a Espécie Humana é o resumo essencial do Ver-
bo inconsciente, transformado em natureza essencialmen-
te inteligente.

CAPÍTULO XXIX

REINO DE DEUS.

417. Qual é o Quarto Reino?
  É o REINO DE DEUS.

418. Quem é Deus, ou, que é Deus?
  Deus é o Espírito Hominal mais inteligente, mais sábio, 

mais luminoso, mais naturalmente positivo que há no seio 
do In�nito.

419. Existem muitos deuses no seio do In�nito?
  In�nito  e  Eterno  tem  somente  um  Deus  Todo Pode-

roso, mas, �nitamente cada homem é um Deus.

420. Então existe um só Deus Todo Poderoso, Natural, In�nito 
e Eterno, e cada homem é um Deus �nitamente?

  É sim meu discípulo, supremamente in�nito só tem um 
Deus Todo Poderoso, mas, �nitamente cada homem é um 
Deus.
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Em que lugar se encontra Deus?
  Deus Todo Poderoso se encontra em seu Trono, no seio 

do In�nito, entre a Suprema Natureza Criadora e os seres 
viventes.

422. Por que motivo o homem, sendo homem, é Deus �nito, 
sendo �nitamente semelhante a Deus?

  Porque o homem é da mesma natureza que a de Deus 
Todo Poderoso, e pertence à mesma espécie que pertence 
Deus Criador.

423. Deus é criador?
  Sim, Deus é criador.

424. Por que Deus é criador?
  Porque a Espécie Humana é o resumo essencial do Ver-

bo, em natureza inteligente, e Deus Criador é a Inteligên-
cia Suprema Naturalmente In�nita do Verbo, em natureza 
consciente.

425. Meu Mestre, Deus é criador de que?
  Deus é criador de tudo quanto está ao alcance do pensa -

mento humano.

426. O Reino de Deus é muito grande?
  Grande, in�nitamente.

427. Meu Mestre, do que é composto o Reino de Deus?
  O corpo orgânico do Reino de Deus se compõe de todas 

as criaturas e coisas de vida, criadas no seio do In�nito.

428. Deus vê tudo?
  Deus, pela sua grande clarividência luminosa, contem-
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pla e conhece o passado, o presente e o futuro, e o porquê 
da vida de tudo quanto tem sido criado e, vivamente se 
move no seio do In�nito.

429. Deus conhece todas as coisas?
  Conhece sim, meu discípulo.

430. Por que motivo Deus   conhece   todas   as   coisas, in�nita -
mente?

  Porque, pela sua grande clarividência, contempla todas 
as coisas de perto.

431. Deus sente tudo?
  Deus sente tudo, meu discípulo.

432. De que forma Deus pode sentir tudo quanto acontece no 
seio do In�nito?

  O corpo orgânico de Deus Criador se estende a todo o 
seio do In�nito; todos os movimentos, acontecimentos, ou 
coisas que relar em seu corpo orgânico, Ele sente e per-
cebe, como se alguma coisa, por leve que for, relasse ou 
acontecesse em vosso corpo orgânico, logo, perceberás e 
sentirás tudo.

433. Deus está em toda parte?
  Desde que seu Reino e seu corpo orgânico estão em toda 

parte, Ele sendo a Vida In�nita de seu Reino e de seu corpo 
orgânico, sua vida só tem que estar em toda parte, pois não 
pode existir corpo sem vida.

434. Meu Mestre existe mais criaturas além destas que existe no 
mundo?

  Existe sim, o Reino Animal é uma criação feita, in�nita -
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mente, sobre todos os mundos; assim, também, a Espécie 
Humana foi criada, in�nitamente, sobre todos os mundos.

435. Então existem muitas criaturas no seio do In�nito?
  Existe uma imensidade, as quais compõem o Reino de 

Deus Todo Poderoso.

436. Por que Deus é Todo Poderoso?
  Porque as forças da Suprema Natureza Criadora, in�ni-

tas ou �nitamente, estão nas mãos de  Deus  Criador;  Ele   
as maneja inteligentemente, à medida de sua vontade.

�437. Então, Deus Criador é o Espírito   Hominal  mais sábio de 
todos os Espíritos criados no seio do In�nito?

  Justamente, Deus Criador é o verdadeiro intérprete da 
Obra da Suprema Natureza Criadora.

438. Então, Deus Criador simboliza ou representa, suprema-
mente, o Verbo em natureza inteligente?

  É sim meu discípulo.

CAPÍTULO XXX

TRANSMISSÃO DE PENSAMENTO DAS 
CRIATURAS.

439. Meu Mestre, estando os mundos tão distantes uns dos ou-
tros, como pode haver relações uns com os outros, in�ni-
tamente?

  Por intermédio das  correntes  elétricas,  todas  as vidas, 
segundo as suas espécies e qualidades, se ligam facilmente, 
pois para o pensamento não há distância. Mesmo que os 
mundos se achem bem afastados uns dos outros, as criatu -
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440. De que forma podem as criaturas viver juntas, espiritual-
mente?

  Por intermédio do pensamento.

441. De que forma é esse relacionamento com as criaturas, in� -
nitamente, através do pensamento?

  O pensamento é transmitido por intermédio das corren -
tes elétricas.

442. Então, as correntes   elétricas   é   uma   instalação natural-
mente in�nita, por intermédio da qual são transmitidos os 
pensamentos, in�nitamente?

  É sim meu discípulo.

443. Quem faz  com  que  impulsiona  os  pensamentos para 
serem irradiados?

  O poder de vontade de cada um.

444. Efetua-se com muita rapidez a transmissão do pensamento 
no seio do In�nito?

  Em uma rapidez incalculável.

445. De que forma se efetua a rápida transmissão do pensamen -
to humano, in�nitamente?

  Pela lei de gravitação, expressiva e atrativa dos mundos. 
O poder atrativo e expressivo, automaticamente, dos pen-
samentos que se ligam para o mesmo �m, in�nitamente.

446. Quem dirige os pensamentos  irradiados,  in�nita-
mente?
  A  intenção  de  cada  um,   em   relação   com   a 
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447. Os pensamentos da mesma natureza se ligam, in�nita-
mente?

  Ligam-se sim, formando uma corrente.

CAPÍTULO   XXXI

CORRENTE.

448. O que é corrente meu Mestre?
  Corrente é criada pela relação cooperativa, in�nitamen-

te, dos pensamentos da mesma natureza especial.

449. Então, os pensamentos da mesma natureza se ligam, in�-
nitamente, formando uma corrente mental?

  É sim meu discípulo, toda a espécie de pensamento da 
mesma natureza, se ligam, in�nitamente, formando uma 
corrente mental.

450. Existem no seio do In�nito, muitas correntes mentais?
  Tantas naturezas especiais ou qualidades de pensamen-

tos, tantas correntes mentais.

451. Uma criatura pode cooperar com muitas correntes?
  Pode sim; no reino do bem ou no reino do mal, ou em 

ambos os reinos.

452. Meu Mestre só se forma correntes de natureza mental, in-
�nitamente?

  Não meu discípulo, todos os reinos, segundo as suas na -
turezas, espécies ou qualidades, se ligam in�nitamente e, 
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tem cada natureza, espécie ou qualidade de mineral, vege-
tal ou animal, a sua corrente formada.

453. É preciso fazer força para cooperar cada natureza, espécie 
ou qualidade de pensamento, ou de outras naturezas, cada 
uma em sua corrente?

  Uma vez a corrente formada ela prende e atrai sobre si as 
naturezas que a formam, cooperativamente.

454. É fácil se tornar independente de uma corrente que já coo -
peramos na mesma natureza mental?

  Não é fácil, porque ela nos prende, nos atrai; deixamo-
-nos levar pelo amor que temos a ela.

455. E se porventura a corrente que cooperamos nos é prejudi-
cial, por que amamos tanto aquilo que nos dá prejuízo?

  Meu discípulo, tudo o que criamos amamos, por isso é 
que amamos a corrente que cooperamos, e nos deixamos 
atrair por ela, seja ela boa ou má, porque tomamos parte 
em sua criação, e temos uma porção grande ou pequena de 
nossa vida.

456. Todas as correntes se acham dispersas no seio do In�nito?
  Não, as correntes não se acham livres e nem dispersas, 

porque cada natureza de corrente pertence a um corpo, su -
premamente in�nito, símbolo supremo.

457. Quais são esses supremos corpos simbólicos, a que perten -
cem as correntes, segundo as suas naturezas?

  Os corpos supremamente simbólicos aos quais perten-
cem as correntes, segundo as suas naturezas, são os reinos.

458. Os reinos são livres, tem vida independente um do outro?
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  Não meu discípulo, os reinos se coligam uns aos outros, 
e todos estão abaixo da in�uência do Corpo In�nito, de-
pois de sucessivas transformações.

CAPÍTULO   XXXII

TRANSFORMAÇÕES.

459. Meu Mestre, o que é transformação?
  Meu discípulo, transformação é uma natureza que se 

transforma em outra natureza, ou em outras naturezas.

460. Registraram-se muitas transformações, naturalmente, no 
seio do In�nito, reconhecido pela inteligência humana?

  É reconhecido até hoje três transformações.

461. Quais são as três transformações?
  Meu discípulo, as três transformações são estas:
  a) Líquidos vaporosos ou matérias astrais incandescen-

tes;
  b) De líquidos vaporosos transformou-se em globos 

planetários, corpos astrais;
  c) Transformação do homem, de matérias astrais, 

vegetais ou animais transforma em outras vidas, corpos, 
ferramentas, ou utensílios de vida ou de morte.

462. Essas transformações são in�nitas e eternas?
  É sim meu discípulo.
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TRANSFORMAÇÃO E REINO.

463. Então, meu Mestre, se tem registrado no seio do In�nito, 
três transformações, e têm sido criados cinco reinos?

  Justamente, tem se registrado três transformações, e têm 
sido criados cinco reinos.

464. Quais são os cinco reinos?
  Pois, como já dissemos anteriormente, esses cinco reinos 

são: Reino Mineral, Reino Vegetal,  Reino Animal, Reino 
de Deus e Reino de Satanás, ou seja, Reino Subnatural.

465. Qual é o primeiro reino que, natural e supremamente, foi 
criado?

  O Reino Mineral.

466. Tem muitos reinos criados de natureza mineral?
  Três supremamente naturais.

467. Quais são esses três reinos criados de natureza mineral?
  O reino supremamente paterno e materno tem sido o 

Reino Mineral, e sobre ele têm sido criados dois �lhos: o 
Reino Vegetal e o Reino Animal.

468. Os outros dois reinos a que natureza criadora pertence?
  Os outros dois reinos pertencem e tem sido   criado pela 

Espécie Humana.

469. Só existem esses cinco reinos criados no seio do In�nito?        
  In�nitamente só.
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470.  Só existem três transformações registradas no seio do 
In�nito?

  Supremamente in�nita só, mas �nitamente dentro des-
ses reinos tem registrado muitas transformações, em uma 
in�nidade de naturezas, que são as espécies e qualidades 
de corpos de vida.

471. Em que lugar se acha criado o Reino Mineral?
  O Reino Mineral é o primeiro �lho da Natureza Cria-

dora; se acha criado no seio do In�nito, vive em relação 
natural permanente com o Corpo In�nito; os seus �uídos 
enchem expressivamente todo o seio do In�nito; a sua vi-
bração movimenta os pequenos corpos de vida, e seu �uí-
do vital embalsama os mesmos; o Reino Mineral é in�nito, 
é o primeiro corpo, o Primeiro Reino.

472. Qual é o Segundo Reino?
  É o Reino Vegetal, meu discípulo.

473. Onde tem sido criado?
  O Reino Vegetal tem sido criado do Reino Mineral, e se 

acha vivamente sobre ele e vivendo dele e, por intermédio 
dele se acha em relação com a Vida In�nita.

474. Onde se acha criado o Terceiro Reino?
  O Terceiro Reino é o Reino Animal, se acha criado nos 

mundos e vive sobre os mesmos, materialmente; esse reino 
vive também em relação com a Vida In�nita, juntamente 
com a vida mundial; esse reino se acha na terceira linha, ou 
planitude, da criação de procedência mineral.

475. Quando, ou em que tempo, foi criado o Quarto Reino?
  O Quarto e o Quinto Reinos foram criados no mesmo 
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tempo.

476. Em que lugar se acha o Quarto Reino, ou seja, o Reino de 
Deus?

  O Reino de Deus tem sido criado pela inteligência hu-
mana, vive da inteligência e para a inteligência, espiritual-
mente, e se acha sobre a espécie, em Espírito e em matéria; 
sua Sede Fundamental se acha entre as duas linhas do Se-
gundo e Terceiro Reinos, em semicírculo, in�nitamente; 
o seu �uído luminoso re�ete em todas as inteligências e 
sobre todos os seres, em  relação com o �uído universal-
mente in�nito do Reino Mineral.

477. Onde se acha o Quinto Reino, e quem o criou?
  O Quinto Reino tem sido criado pela espécie humana, 

é de origem material e procede do Espírito materializado; 
vive da matéria e para ela; é inconsciente de sua vida real-
mente positiva; as suas tendências são negativas; luta con-
tra a vida, realizando o mal, uma ofensiva contra a mesma 
e contra si mesmo. A administração desse reino está en-
tregue ao Espírito do mal, chamado Satanás. Esse reino se 
acha entre a espécie humana, ao lado estéril da espécie, ou 
seja, do reino, entre o Reino Animal e o Reino Mineral, 
exteriormente. A sua Sede se acha entre essas duas linhas.

478. Então o Reino de Deus se acha no oriente espiritual, e o 
Reino de Satanás se acha no ocidente espiritual?

  Justamente.
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DISTINÇÃO DOS REINOS PELAS SUAS 
CORES.

479. De que forma nós podemos distinguir os cinco supremos 
reinos criados, in�nitamente?

  Pelas suas naturezas, pelos seus efeitos e pelas cores.

480. Como podemos distinguir esses supremos reinos pelas 
suas cores?

  Meu discípulo, faça um quadro em forma de um arco-í-
ris, composto de cinco cores, como eu te indicar; te mos-
trarei como hás de colocar as cinco cores, para distinguir 
os reinos.

481. De que forma nós devemos colocar essas cores, meu Mes-
tre, e quais são as cores ocupadas nesse trabalho?

  Coloque no centro o amarelo, cor de fogo, em forma de 
uma grande placa redonda.

482. E a seguir qual é a cor que colocaremos na composição do 
quadro?

  A seguir coloca-se a cor verde, em forma de faixa, em 
semicírculo.

483. E a seguir que cor nós colocaremos na composição do qua -
dro?

  A seguir colocaremos a cor branca, em semicírculo.

484. E a seguir qual é a cor que colocaremos na composição do 
quadro?

  A seguir colocaremos na composição do quadro a cor 
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485. E a seguir qual é a cor a ser colocada na composição do 
quadro?

  A seguir colocaremos uma pequena linha branca, em se -
micírculo.

486. E a seguir qual é a cor que colocaremos a composição do 
quadro?

  A seguir colocaremos a cor preta, em semicírculo.

487. E a seguir qual é a cor que colocaremos na composição do 
quadro?

  A seguir colocaremos novamente a cor amarelo claro, 
em semicírculo e, dessa maneira se acha concluído o qua-
dro.

488. O que representa, ou simboliza, a cor amarela?
  A cor  amarela,  cor  de  fogo,  e o  amarelo  claro, repre-

sentam simbolicamente o Reino Mineral.

489. O que representa simbolicamente a cor verde?
  A cor verde, simbolicamente, representa o Reino Vege-

tal.

490. O que representa a cor branca?
  A cor branca representa, simbolicamente, o Reino de 

Deus, o qual se acha colocado, por natureza, entre a linha 
verde e a vermelha, entre a vermelha e a preta.

491. O que representa a cor vermelha?
 A cor vermelha representa, simbolicamente, o Reino Ani-

mal.



492. 

117

O que representa a cor preta escura?
  A cor preta representa, simbolicamente, o Reino das 

Trevas, ou Reino de Satanás, ou do mal.

493. A que natureza pertence o Primeiro  Reino,  na cor amare-
la?

  À natureza mineral.

494. A que natureza pertence o Segundo Reino, a cor verde?
  À natureza vegetal.

495. A que natureza pertence o Terceiro Reino, a cor branca?
  À natureza humana.

496. A que natureza pertence o Quarto Reino, na cor vermelha?
  À natureza animal.

497. A que natureza pertence o Quinto Reino, na cor preta?
  O Quinto Reino pertence à natureza humana.

498. Então os cinco reinos, supremamente, criados no seio do 
In�nito, não pertencem a cinco naturezas?

  Os cinco reinos pertencem a quatro naturezas de cria-
ção, devido a natureza humana ter dois reinos.

CAPÍTULO   XXXV

VIDA EFETIVA DE CADA REINO.

499. Qual é a origem supremamente efetiva de cada reino?
  Tem quatro reinos pertencentes à vida naturalmente po -

sitiva, e um de natureza negativa; os quatro reinos de natu -



reza positiva, todos eles são da Natureza Criadora.

118

500. Meu Mestre, os quatro reinos de natureza positiva são 
iguais em sua natureza criadora?

  Não meu discípulo, os quatro reinos pertencentes à vida 
naturalmente positiva são, cada um, de sua natureza efeti-
va.

501. Podem ser considerados os quatro reinos iguais?
  Nem mesmo que todos são criados no mesmo seio, não 

podemos considerá-los iguais, pois cada um depende de 
uma natureza e um valor distinto.

502. Qual é o valor essencialmente do Reino Mineral no Labo-
ratório de Vida In�nita?

  O Reino Mineral se acha no primeiro e supremo lugar 
no Laboratório de Vida In�nita.

503. Por que motivo o Reino Mineral se acha no lugar supremo, 
no Laboratório de Vida In�nita?

  Porque o Reino Mineral criou e dá vida constante ao 
Reino Vegetal e ao Reino Animal.

504. Qual é o valor do Reino Vegetal nesse Laboratório?
  O valor desse reino é importante, além de servir de ves-

timenta dos mundos, e, para ajudar o movimento atmos-
férico, ainda serve para dar vida ao Terceiro Reino, criado 
por natureza do Verbo inconsciente.

505. Qual é o valor do Reino Animal no Laboratório de Vida 
In�nita?

  Este reino é de grande valor por se tratar de seres viven-
tes, que pensam, sentem e se entendem, cada espécie com 
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sua espécie, dentro de cujo reino se acha os seres inteligen -
tes: a Família Humana.

506. Qual é o valor do Reino de Deus no seio do In�nito?
  O valor do Reino de Deus no In�nito é quase maior que 

o Reino Mineral.

507. Por que motivo, sendo o Reino Mineral o supremo dos 
reinos criados, é o Reino de     Deus de maior valor que o 
Primeiro Reino?

  Porque o Reino de Deus, além de ser o reino inteligen-
temente criador de tudo o que emana do pensamento, está 
abaixo do domínio do mesmo, e ainda é o que valoriza to-
das as coisas criadas no seio do In�nito, pois no Laborató-
rio In�nito do Reino de Deus, cada ser, ou coisa criada tem 
seu justo e verdadeiro valor, dado pela Inteligência Supre-
ma.

CAPÍTULO XXXVI

O VALOR EFETIVO DO REINO DAS TREVAS.

508. Qual é o valor do Reino das Trevas, meu Mestre?
 O Reino das Trevas, na família humana organizada e con-

trolada por ela mesma, tem seu lado negativo.

509. O que quer dizer negativo?
  Negativo quer dizer: contra as leis da Natureza. Esse 

reino criou leis subnaturais, controladas e fundamentadas 
sobre a vida material, abaixo da in�uência e domínio da 
mesma.

510. Meu Mestre, a vida material não é criada pela própria Na-
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  Sim meu discípulo, a vida material é criada pela própria 
Natureza Criadora, mas abaixo da in�uência e domínio do 
Espírito, porque o Espírito é a parte essencial da matéria, 
cuja essência embalsama e vivi�ca a mesma.

511. Então a matéria sem o Espírito não tem vida?
  Não tem.

512. Então o Reino das Trevas colocou a matéria acima do do-
mínio e in�uência espiritual?

  Justamente. É por isso mesmo que esse reino é subnatu-
ral e negativo, porque vai contra as leis naturais, resistindo 
e absorvendo as mesmas, para fazer vigorar as leis por ele 
criadas.

513. Por que é este reino o Reino das Trevas?
  Porque é um reino de origem material; sua esfera de ação 

se limita ao corpo in�nito da ignorância humana, em cujo 
corpo de harmonia reina o amor próprio. A Luz Espiritual 
que é a única e verdadeira luz que ilumina a vida humana, 
�cou escondida atrás da cortina escura da ignorância;

514. De que natureza efetiva é esse reino?
  A natureza efetiva desse reino é má e mortal, desde que 

é contra a Vida Natural.

515. Então esse reino não tem valor algum no Laboratório de 
Vida In�nita?

  A Natureza Criadora não cria nada inútil e sem valor, 
tudo quanto tem criado tem seu valor e utilidade.

516. Mas, se esse reino é subnatural, obscurecido e sua esfera de 
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ação é má e contra a Vida Natural, que valor pode ter esse 
reino no Laboratório de Vida In�nita?

  Meu discípulo, que valor teria a luz do Sol, se não exis-
tisse o escuro da noite? Pois, o que valoriza o dia é o escuro 
da noite, o que valoriza o bem é o mal e o que valoriza a 
vida é a morte. Esse reino não foi criado para destruir a 
vida, mas, sim, estimular e valorizar a mesma.

517. Como é a vida dos cooperadores desse reino?
  Muito triste, é doentia e mortal.

518. Muito triste por quê?
  Porque nela se acha a tristeza da morte, o amor próprio 

separado da fraternidade universalmente in�nita; resiste 
inconscientemente às leis naturais, colocando em contra-
dição a vida, produzindo sempre contradições e desarmo-
nias.

519. Então os cooperadores desse reino são todos doentes?
  Sim, materialmente são quase todos doentes e, espiritu-

almente, todos são doentes.

520. Espiritualmente não existe nenhum são?
  Dos cooperadores desse reino não  existe  nenhum são; 

são todos mais ou menos doentes; se existe algum são não 
é mais cooperador desse reino.

521. Quais são as consequências que produzem essas doenças 
espirituais, sobre os cooperadores desse reino?

  Os cooperadores desse reino, já são doentes espiritual-
mente por natureza de seu próprio reino. Primeiro porque 
já nascem nas trevas; segundo porque ocupam uma posi-
ção subnatural; terceiro porque vivem da matéria para o 
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Espírito. Com isso sua vida se põe em contradição com a 
vida realmente positiva.

522. Então a criatura se colocando em contradição com a Vida 
Espiritual, �ca doente, espiritualmente?

  É lógico; a vida não pode lutar contra a vida que a criou 
e a vivi�ca. É uma vida que está contra as leis da Suprema 
Natureza Criadora, e, com isto, luta contra o sistema, �-
cando doente pelas lutas da contradição e da desarmonia.

523. Como se acham as doenças gravadas, espirituais, nos seres 
cooperadores desse reino?

  O primeiro fator dessas doenças são as trevas; o segundo 
é a ignorância; o terceiro é o amor próprio; o quarto são os 
desejos carnais; dos desejos carnais partem os maus vícios 
e costumes; o amor próprio cria também a contradição, a 
desarmonia e o ódio. Essa criação de maus hábitos e costu -
mes afeta a Alma e degenera a matéria.

524. Mas, essa invasão espiritual afeta só individualmente, ou 
universalmente em todo o In�nito?

  Toda a criação mental, benigna ou maligna, cada hábi-
to ou costume é criado cooperativamente, formando uma 
corrente, cada espécie ou qualidade de pensamento. Essa 
lei efetiva se acha gravada nas correntes elétricas, pela qual 
percorre automaticamente a vibração dos pensamentos e 
se ligam, pois mesmo que a revelação ou manifestação seja 
individual, a vida é cooperativa, in�nitamente.

525. Quais são os fatores fundamentais que produzem as doen-
ças materiais?

  Um Espírito doente é o primeiro fator fundamental para 
afetar a matéria que se acha abaixo da in�uência do mes-
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mo.

526. De quantas formas pode ser afetada a matéria orgânica, ou 
corpórea?

  Por intermédio de quatro meios superiores, pode ser 
afetada a matéria orgânica, ou corpórea.

527. Quais são os quatro meios que pode ser afetada a matéria 
orgânica?

  O corpo material pode ser afetado por intermédio do 
pensamento, por intermédio de relação com uma corrente 
afetada, por troca de sangue com naturezas diferentes, por 
ingerir alimentos ou qualquer matéria venenosa, ou inge-
ri-la, ou por comer qualquer alimento contrário a nossa 
natureza nutritiva.

528. Então, a contaminação da matéria vem por intermédio 
desses pontos primitivos?

  Sim, além desses meios aqui apontados, como pontos 
superiores, a matéria pode ser atacada por intermédio de 
seus poros corpóreos.

529. Mas, quais são os meios mais e�cazes para evitar a infec-
ção, ou a contaminação do corpo material?

  O melhor e mais necessário recurso para evitar as do-
enças materiais é curar, em primeiro lugar, a doença do 
Espírito ou da Alma, cercando o corpo de uma atmosfera 
salutar, ligando à correntes de vida naturalmente positiva.

530. Mas, como pode conseguir essa cura da Alma, para conse-
guir cercar o corpo de uma atmosfera salutar, ligando-o à 
corrente de vida?

  Pela puri�cação e alvejamento da Alma.
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531. Como podemos conseguir limpar a Alma das manchas e 
impurezas do mal praticado, no tempo da ignorância?

  Procurando a vida e tudo quanto à favorece e ajuda, e 
seguir para a frente sem vacilar, nem duvidar.

532. Como podemos abater as dívidas, laços esses que constan-
temente nos prende no corpo evolutivo do bem?

  Já passaste o maior perigo, se  não  duvidaste quando ias 
ao encontro com o fogo e a morte, muito menos agora, que 
vais ao encontro da Água Viva, a qual refresca, alveja e dá 
vida. 

533. Senhor, Mestre e Salvador, nos inspire como temos que 
conquistar essa felicidade salvadora, natural, in�nita e 
eterna?

  Meu discípulo; reconheças que é criança na espiritua-
lidade, e que precisas crescer em tamanho espiritual e em 
entendimento para ter vida.

534. Meu Mestre, o que mais temos que reconhecer para ter 
vida os cooperadores desse reino?

  Reconhecer que são pecadores, viciados, transgressores 
e inimigos do bem e da verdade, desobedientes, ingratos, 
ímpios, pobres mendigos devedores de uma grande im-
portância a Deus Pai, contraído no tempo da grande ig-
norância, a qual só pode ser saldada pelo sofrimento e o 
arrependimento, em uma ou mais reencarnações.

535. O que mais tem a reconhecer e fazer os cooperadores desse 
reino?

  Reconhecer que são trevas e que precisam de  luz para 
estudar e reconhecer-se a si mesmo, e à obra da Suprema 
Natureza Criadora, segundo as suas diferentes fases da 
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vida; e reconhecer que precisam se apartar de todos os ví-
cios, hábitos ou costumes, contaminações ou prejuízos a si 
ou ao próximo, presente ou futuramente.

536.  O que mais tem que aceitar os cooperadores desse reino 
para ter vida?

          Há meu discípulo, o mais necessário aos cooperadores des-
se reino, é reconhecer que são Filhos de Deus, cativos pelo 
Espírito do mal e precisam de liberdade, e, para se libertar 
tem que aceitar, em Espírito e em verdade, o Evangelho do 
Reino de Deus, os seus mandamentos e leis, por todos os 
séculos da eternidade.

537.  Então, dentro da palavra de Deus, revelada desde os tem-
pos primordiais, o coração central da revelação do Reino 
de Deus sobre a terra é o Evangelho de Nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, junto a seus discípulos?

          Sim, meu discípulo, o Evangelho é o coração central de 
energias de vida, ponto básico da eternidade, espiritual-
mente.

CAPÍTULO   XXXVII

RESUMO DE VÁRIAS PERGUNTAS.

538. Como se chama o seio onde vivemos, espiritual e material -
mente?

  Seio do In�nito.

539. Quem  tem  o  dom facultativo  de   contemplar   e conhecer 
plenamente o Laboratório, naturalmente, da Vida In�nita, 
dentro de seu seio?

  A Inteligência Universalmente In�nita de Deus.



126

540. Só Deus pode contemplar e conhecer o  Laboratório de 
Vida In�nita?

  Abaixo de Deus, os homens que são criados segundo a 
sua imagem e semelhança, também podem contemplar e 
conhecer plenamente o movimento interno da Vida In�-
nita.

541. Quantas transformações se realizaram no seio do In�nito, 
conhecidas pela inteligência humana?

  Quatro. (esta resposta tem domínio sobre as anteriores).

542. Essas quatro transformações de que natureza procede?
  Três de natureza mineral e uma de natureza inteligente-

mente humana.

543. Como se distingue essas quatro transformações?
  Primeiro de líquidos vaporosos transformou-se em glo-

bos planetários.

544. Qual é a segunda transformação universalmente in�nita?
  A matéria astral transformou-se, por natureza, e o Espí-

rito de Vida Criadora tomando matéria astral e, essa maté -
ria astral que foi tomada pela primeira vez transformou-se 
em um viveiro de plantas imóveis � Reino Vegetal.

545. Qual foi a terceira transformação, que por efeito natural, se 
realizou no seio do In�nito?

  O Espírito  Criador  tomando  novamente matéria astral, 
a transformou em um viveiro de seres viventes movíveis � 
Reino Animal.

546. Qual foi a quarta transformação que foi realizada, por efei -
to natural, no seio do In�nito?



127

  O Espírito Criador tomando as sementes e os frutos dos 
dois reinos que tinha criado, procedentes da natureza mi-
neral, transformou-os em vidas sucessivas, sendo a parte 
essencial dessa transformação realizada pela inteligência 
humana, que transformou os minerais e os vegetais em ou -
tras vidas criadas pela mente física humana, que se divide 
em duas correntes, �nitamente.

  
547. Então, meu Mestre, tem se realizado as cinco transforma-

ções no seio do In�nito?
  Não meu discípulo, tem se realizado três de natureza 

mineral e uma de natureza inteligentemente humana. Esta 
transformação se divide em duas correntes, porque uma 
parte se acha abaixo do domínio da Vida Espiritual, na-
turalmente consciente da vida positiva � compõe o Quar-
to Reino de Deus Criador. A segunda corrente in�nita da 
vida humana pertence ao subnatural; essa corrente com-
põe o Quinto Reino; esse Quinto Reino procede da vida 
material e se acha abaixo do domínio da mesma.

548. Então a família humana, in�nitamente, se divide em dois 
reinos?

  Sim, a humanidade de todo o In�nito se divide em dois 
reinos: reino naturalmente positivo e, o Quinto Reino é o 
reino subnatural, procede da vida material. As realizações 
desse reino são de tendências negativas, porque luta em 
contradição com a Vida Criadora.
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ALGUNS ESCLARECIMENTOS ACERCA 
DO QUINTO REINO, OU SEJA, SEGUNDO 

REINO DE NATUREZA HUMANA.

549. Meu Mestre, o Quinto Reino seu raio de ação e sua vida 
cooperativa atingem o seio do In�nito?

  Atinge sim, meu discípulo.

550. Por que motivo luta este reino contra a vida de sua vida?
  Pela ignorância do conhecimento real da vida,  de suas 

consequências e atributos, pois a vida marcha em direção à  
eternidade, acompanhada pela evolução e progresso rege-
nerador, impulsionada pela Suprema Natureza Criadora. 
Todo o impulso ou atentado contra a evolução e a marcha 
regeneradora do progresso, são atentados contra a vida.

551. Então, o Quinto Reino procede da vida material e se acha 
abaixo do domínio da mesma?

  Sim meu discípulo, o Quinto Reino procede da vida ma -
terial, e se acha abaixo do domínio da mesma. Este rei-
no está em desarmonia com as leis da Suprema Natureza 
Criadora. Esse estado de desarmonia com as leis da Supre -
ma Natureza Criadora reproduziu a desarmonia interna 
dentro do próprio reino.

552. Os cooperadores desse reino veem que estão lutando con-
tra a vida de sua vida?

  Os cooperadores desse reino não têm luz, vivem abaixo 
das sombras das trevas, não enxergam a vida naturalmente 
positiva com os olhos da Alma. Só enxergam consciente-
mente com os olhos materiais; só acreditam no que enxer-
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553. Então, os cooperadores  desse  reino,  tanto encarnados  
como desencarnados, não acreditam, nem con�am em 
Deus Nosso Pai?

  Não acreditam, nem con�am em Deus, nem nas potes-
tades de seu Reino, pois, como podem acreditar naquilo 
que não veem, e con�ar naquilo que não conhecem?

554. Então, quanto ao nome de Deus, eles se acham confundi-
dos?

  Sim, os cooperadores desse reino se confundem, porque 
ignoram a grandeza espiritual de Deus Vivo, reduzindo 
essa grandeza, naturalmente eterna, a uma vida provisória, 
limitada e mortal. Nesse reino tudo se materializa e se di-
vide.

555. Então, esse reino é subnatural?
  Sim, os cooperadores desse reino não atingiram ainda 

o alvo da Vida Espiritual, naturalmente positiva; por isso 
ignoram a sua grandeza, se achando em desarmonia com 
as leis da Vida Natural.

556. Qual é o motivo do Quinto Reino se achar em planitude 
subnatural?

  Porque esse reino se acha ainda abaixo do ciclo da vida 
material, onde reina o amor próprio e o interesse próprio; 
por isso se acha muito afastado da divindade e da vida na-
turalmente positiva.

557. Então, o Quinto Reino se acha muito afastado da divinda-
de?

  Sim, o Quinto Reino se acha muito afastado da divin-
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dade, pois, se contarmos os reinos naturalmente in�nitos 
e eternos, o reino material o achamos na quinta planitude, 
desde que contemos do In�nito para o �nito, do superior 
para o inferior. Se contemplarmos estes reinos desde a vida 
material, o Quinto Reino se acha na primeira planitude, e o 
Reino de Deus se acha na quinta planitude.

558. Deus tem domínio sobre esse reino e os demais reinos?
  Sim, meu discípulo, Deus Nosso Pai tem domínio real, 

in�nitamente, e com especialidade sobre os quatro últimos 
reinos.

559. Então o Supremo Bem procede do Reino de Deus; e o su-
premo mal procede do Quinto Reino, ou seja, do reino ma -
terial?

  É sim meu discípulo, o Supremo Bem vem de Deus Nos -
so Pai, e o supremo mal vem do Quinto Reino, no qual 
reina o Espírito do mal.

560. Meu Mestre, sendo que Deus, nosso estimado Pai, tem do -
mínio real sobre o bem e sobre o mal, por que motivo não 
destruiu o mal antes de organizar esse reino, uma vez que 
ele luta contra vida e até contra o Onipotente Deus Pai?

  Meu discípulo, Deus Nosso Pai não pode evitar a forma -
ção do Quinto Reino, porque o Espírito do mal apanhou 
as criaturas para organizar o seu reino, in�nitamente, no 
tempo da ignorância e, além disso, o Quinto Reino tem 
uma grande utilidade na obra regeneradora do progresso 
in�nito e eterno.

561. Que utilidade tem o mal, desde que ele luta contra a vida e 
até contra o próprio Deus?

  Meu discípulo, que valor teria o dia, se não existisse a 
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noite; ou que valor teria o alimento, se não existisse a fome; 
a água se não existisse a sede; a saúde se não existisse a do -
ença; a paz se não existisse a guerra; o bem se não existisse 
o mal? Logo, toda operação do mal, em qualquer setor da 
vida humana, vem dar o verdadeiro valor que cada coisa 
tem em si, por natureza. No sentido natural das coisas, o 
mal deixa de ser mau, pois nosso Criador não criou nada 
inútil, tudo tem seu valor.

562. Então, essa operação do  mal  procedente  da   vida subna-
tural, do Quinto Reino, permanece em todos os mundos, 
eternamente?

  A operação do mal permanece em um mundo, ou sobre 
uma criatura, até sua completa regeneração e integraliza-
ção ao Reino de Deus, de acordo com o aperfeiçoamento 
regenerador e voluntariamente. O mundo ou a criatura vai 
se distanciando da operação do mal logo que a puri�cação 
permite passar ao Reino de Deus, cessam os choques da 
operação do mal e, o mundo ou a criatura repousa no oce -
ano do Supremo Bem.

563. Então, Deus Nosso Pai, vai    tomando  o   Quinto Reino, 
relativamente, de acordo com a regeneração humana?

  É sim meu discípulo, o campo onde faz a sua semeadura 
o Espírito do mal, ou seja, a vida materialmente subnatu-
ral, é a ignorância. Conforme o entendimento da vida na-
turalmente positiva vai chegando, Deus vai tomando este 
campo, conforme o dia espiritual vai entrando no horizon -
te da Alma de cada um, ou do mundo regenerado.

564. Meu Mestre, existe noite espiritual?
  Sim meu discípulo, a humanidade precisa passar pela ig -

norância, a qual produz a sombra das densas trevas, para 
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depois passar regenerada ao dia espiritual, de onde teve o 
seu ponto de partida nos tempos primitivos.

565. Como se distingue claramente essas duas posições, encar-
nada ou desencarnada, da vida humana?

  Essas duas posições da vida humana, encarnada ou de-
sencarnada, se distinguem por: vida material e vida espiri-
tual.

566. O que quer dizer: viver na noite espiritual?
  De toda forma temos que viver, espiritualmente, mas vi -

ver nas densas trevas da noite espiritual, quer dizer: viver o 
Espírito abaixo do domínio da vida material.

567. O que quer dizer: viver no dia espiritual?
  Viver no dia espiritual, quer dizer: viver espiritualmen-

te, sendo o Espírito do Senhor o dominador da matéria. 
Quando o Espírito humano chega a conseguir se integra-
lizar no dia espiritual, já o Espírito saiu triunfante e vito-
rioso nas lutas contra o domínio da vida material, voltou 
ao seu centro positivo e à luz; ganhou a eternidade, incor-
porou-se ao Corpo In�nito da unidade de seu Criador; de 
trevas se tornou luz.

568. Mestre, a humanidade não poderia passar, evolutivamente, 
pelo dia espiritual sem entrar  nas  densas  sombras da noi -
te?

  Não pode meu discípulo; em primeiro lugar porque não 
existiria progresso, nem estudo da obra do Criador; a luz 
não seria conhecida o seu verdadeiro valor; a gigantesca 
obra da Suprema Natureza Criadora �caria sem explorar e 
sem conhecer o 

fundamento e seus valores.
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569. Os Espíritos quando desencarnam ainda dominados pela 
ignorância, esta os acompanha, permanecendo na mesma 
categoria de quando estavam encarnados?

  Os Espíritos que desencarnam na ignorância, uma vez 
desencarnados permanecem na mesma categoria evolutiva 
e de regeneração em que se encontravam quando encarna -
dos.

570. Podem os Espíritos desencarnados receber entendimento 
e luz?

  Podem sim, meu discípulo.

571. Por qual meio podem ser instruídos os Espíritos desencar-
nados?

  Pelo conselho orientador e disciplinador dos Espíritos 
puros, encarnados e desencarnados.

572. Se porventura um Espírito recebe a luz depois que desen-
carna, como recebe a luz? Ou permanece sempre nas tre-
vas?

  Quando o Espírito em trevas recebe a luz, encarnado 
ou desencarnado, reencarna novamente, e, assim, relati-
vamente, vai regenerando por intermédio das sucessivas 
reencarnações.

573. Os Espíritos em trevas quando desencarna procuram os 
Espíritos puros, encarnados ou desencarnados, em procu-
ra de luz?

  Não meu discípulo, as trevas não simpatizam com a luz, 
como também a luz não simpatiza com as trevas; cada Es-
pírito se incorpora à turma de sua simpatia, se não tiverem 
que obedecer a ordens de autoridades superiores.
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574. Então, como são ensinados e educados os Espíritos igno-
rantes e imperfeitos, desde que os Espíritos de luz não sim -
patizam com os atos da ignorância e do mal?

  Os Espíritos iluminados  são  ordenanças de DeusPai; 
eles procuram os Espíritos imperfeitos, não por simpa-
tia de sua posição desventurada, mas, sim, por um dever, 
segundo as determinações do poder supremo do eterno 
Deus Pai, para instruir e ensinar aos irmãos menores, ou 
inferiores em entendimento.

575. Então, os Espíritos iluminados têm por dever instruir e en -
sinar aos Espíritos ignorantes e sofredores?

  Sim meu discípulo, os Espíritos iluminados e perfeitos 
têm por dever ensinar e defender seus irmãos sofredores 
do Espírito do mal, por duas razões justamente naturais.

576. Quais são as duas razões, justamente naturais, que subme-
te ao dever aos Espíritos iluminados, de ensinar e defender 
seus irmãos sofredores, encarnados e desencarnados?

  Porque estão abaixo de ordens e, como sendo ordenan-
ças conscientes de Deus Pai, tem que lhe obedecer e con-
duzir na obra regeneradora do progresso e, em segundo 
lugar, é reconhecido como um dever, porque os ilumina-
dos de hoje foram as trevas sofredoras de ontem, e outros 
lutaram e sofreram as consequências de sua ignorância. De 
forma que não estão fazendo nada mais de extraordinário, 
pois, apenas estão pagando ou restituindo aquilo que já 
tem recebido.

CAPÍTULO   XXXIX

QUINTO REINO, OU SEJA, REINO 
NEGATIVO OU SUBNATURAL – REINO DO 



DIABO OU SATANÁS – REINO MATERIAL.
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577. O Quinto Reino, ou seja, o Reino Subnatural abrange, ou 
atinge, in�nitamente?

  Atinge sim, in�nitamente; o seu corpo de harmonia se 
estende sobre todas as criaturas que vivem abaixo da in�u -
ência da vida material.

578. Como se acha organizado esse reino, in�nitamente?
  Por intermédio de um governo consciente da causa, dos 

deveres e responsabilidades pertencentes a este reino.

579. De que personalidades é composto esse governo?
  Dos Espíritos mais preparados para o mal, mais sábios e 

inteligentes na Vida Espiritual, segundo a carne, encarna-
dos e desencarnados.

580. Como se acha organizado esse governo subnatural, in�ni-
tamente?

  De maior a menor, semelhante ao Reino de Deus, tendo   
seus  reis,  seus   governadores,   seus   embaixadores,   seus 
ministros, seus �cais, etc.

581. Em quantos são os representantes superiores em todo o 
In�nito?

  Quatro supremamente; cada um dos quatro representa 
uma planitude astral, como seja: ao In�nito, o primeiro; 
o segundo na corrente de harmonias, representa simboli-
camente aos Universos; o terceiro  representa  simbolica-
mente  as  Esferas;  e  o quarto representa simbolicamente 
os mundos.

582. Mestre, pode me dizer como se chama esses supremos re-
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  Esses representantes simbólicos têm vários nomes pro-
cedentes de suas várias existências, mas os seus nomes 
mais comuns são:

  a) Representante do In�nito, chama-se Satanás, rei su-
premo, in�nitamente, do mal;

  b) O segundo chama-se Lúcifer, Espírito que representa 
simbolicamente os Universos;

  c) O terceiro chama-se Satã, Espírito que representa 
simbolicamente as Esferas Planetárias;

  d) O quarto chama-se Caim, ou Judas. Esse Espírito  re-
presenta simbolicamente nos mundos.

  Essa representação limita-se à linha de nossas harmo-
nias.

583. Esse governo é forte, in�nitamente?
  Esse governo é muito forte, porque seu corpo orgânico 

está dividido e subdividido, procura força, auxílio e prote-
ção da Suprema Natureza Criadora, devido se achar abaixo 
da in�uência da vida material, posição mortal ou subnatu -
ral.

584. Então, esse reino não compreende natural e positivamente 
a Vida Espiritual?

  Esse reino se estende, in�nitamente, à vida dinâmica de 
sua organização, por força da ignorância da Vida Espiritu-
al.

585. Os Espíritos que vão sendo iluminados, onde permanecem 
depois de se tornar conscientes da Vida Espiritual?

  Depois dos Espíritos serem iluminados e conhecerem a 
Vida Espiritual, passam a cooperar com seus irmãos ilumi -
nados, que já residem no Reino de Deus.
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586. Meu Mestre, os cooperadores do Quinto Reino, ou seja, do 
reino subnatural, não fazem a vontade de Deus?

  Os cooperadores do Quinto Reino, ou seja, do reino 
subnatural não podem agradar Deus Pai, nem fazer a sua 
vontade, porque neste reino manda soberanamente a vida 
material, a qual luta contra a Vida Espiritual e, lutando 
contra a Vida Espiritual lutam contra Deus e contra seu 
Reino, porque o Reino de Deus se estende, sua vida dinâ-
mica, pela Vida Espiritual, naturalmente positiva.

587. Então, os cooperadores do Quinto Reino lutam contra 
Deus Nosso Pai?

  Sim, os cooperadores do Quinto Reino lutam contra a 
Vida de sua vida.

588. Deus Nosso Pai tem domínio real sobre o Quinto Reino, 
ou seja, sobre o reino subnatural?

  Sim, Deus Todo Poderoso, tem domínio real, in�ni-
tamente, sobre todos os reinos e potestades, isto é, sobre 
tudo o que está à ordem e ao alcance da inteligência.

CAPÍTULO XL

ESCLARECIMENTO ACERCA DA 
ORGANIZAÇÃO DO REINO DE DEUS.

589. Meu Mestre, o Reino de Deus é In�nito e Eterno?
  Sim meu discípulo, o Reino de Deus é In�nito e Eterno, 

como já tenho dito anteriormente.
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De que se compõe o Reino de Deus?
  Das criaturas e de todas as coisas de vida que se acham 

no lado naturalmente positivo.

591. Como se acha organizado o Reino de Deus?
  A organização governamental do Reino de Deus é uma 

causa muito bem coordenada; é a maior e mais perfeita de 
todas as organizações que existem no In�nito.

592. Mas, como ou de que forma se acha essa organização insti -
tuída, in�nitamente?

  As forças naturalmente superiores governam as inferio-
res, in�nitamente, mas a humanidade constitui ou compõe 
um governo in�nito consciente, tanto do Reino de Deus, 
como da obra do Criador, in�nitamente.

593. Quem é que toma parte no governo, conscientemente, in-
�nito e eterno do Reino de Deus?

  Os Espíritos mais inteligentes, mais puros, mais positi-
vos e, naturalmente sábios, os quais conhecem de perto a 
obra de seu Criador, encarnados ou desencarnados.

594. Qual é o Espírito mais natural, mais sábio e mais inteligen -
te do Reino de Deus?

  Deus, Nosso Eterno Pai, é o mais sábio, o mais clarivi-
dente, o que mais de  perto  conhece   a   obra   da   Suprema  
Natureza Criadora.

595. Deus Nosso Pai é Criador?
  Deus Nosso Eterno Pai é criador de tudo que emana, ou 

procede da inteligência, ou está ao alcance da mesma, em 
comunhão com seu respectivo corpo de harmonia e, do 
qual, Ele é a Cabeça Redentora.
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596. O Governo In�nito do Reino de Deus se compõe tão so-
mente de Espíritos encarnados?

  No Governo In�nito do Reino de Deus tomam parte as 
duas existências da Alma Humana, encarnadas ou desen-
carnadas. Cada Espírito luta pelo cumprimento e defesa da 
missão que lhe é con�ada pelas Supremas Autoridades.

597. O Reino de Deus é de origem puramente espiritual?
  O Reino de Deus se estende o seu domínio in�nitamen -

te sobre a Vida Espiritual e sobre a vida material, mas, sua 
origem fundamental é puramente espiritual.

598. O comando de ordem do Governo In�nito do Reino de 
Deus parte dos homens, ou dos Anjos?

  Os Anjos se revelam aos homens e lhes inspira as re-
alezas do Reino, e a Obra In�nita da Suprema Natureza 
Criadora.

599. Qual é o superior de todos os Anjos do Reino de Deus?
  Deus Pai é o superior entre todos.

600. O Governo do Reino de Deus é semelhante aos governos 
materialmente cívicos?

  Não meu discípulo, os governos materialmente cívicos 
são imitações, mais ou menos, a parte  isolada do  Reino  
de Deus e sua governabilidade.

601. Então Deus Nosso Pai tem domínio real sobre todo o In�-
nito?

  Tem sim, domínio real, in�nitamente.

602. Existem muitos deuses no seio do In�nito?
  Supremo e in�nitamente um só, mas, tem muitos deuses 
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603. Quais são os deuses �nitos do Reino de Deus, in�nitamen -
te?

  Os Homens, juntamente com sua espécie.

604. Mas, como se acha organizado o Governo do Reino de 
Deus, in�nitamente?

  O Reino de Deus se acha organizado, in�nitamente, pe-
los Espíritos mais puros e mais positivos naturais; cada um 
fazendo a parte que lhe é con�ada, ou que cada um escolhe, 
segundo a capacidade e dom facultativo, mas todos abaixo 
da mais perfeita ordem e harmonia, obediência e respei-
to às Autoridades Superiores, relativamente, do membro 
mais �nito ao in�nito.

605. Tem rei no Governo In�nito do Reino de Deus?
  Sim meu discípulo, no Governo In�nito do Reino de 

Deus, tem rei, governadores, ministros, �scais, en�m, é 
uma organização completa, constituindo um só corpo de 
harmonias, porém, relativamente abaixo do Espírito de 
Ordem Supremamente Redentora.

606. Meu Mestre, como se acha colocado esse Governo, in�ni-
tamente, dentro desta relatividade, do In�nito ao �nito?

  O Governo, relativamente, In�nito do  Reino de Deus se 
acha colocado da seguinte forma:

  Deus Nosso Pai é o Rei Supremamente In�nito;
  Deus representa supremamente o Verbo Criador em na -

tureza inteligente;
  Deus Nosso Eterno Pai se acha colocado entre a Supre-

ma Natureza Criadora e os seres viventes;
  Deus Nosso Pai é dotado, por natureza, de uma in�nita 
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clarividência; tudo quanto existe no seio  do  In�nito  está   
presente diante dos olhos de sua Alma Luminosa;

  Deus é o Supremo e  Eterno intérprete  da Obra In�nita 
da Suprema Natureza Criadora;

  Deus mesmo é o Criador de tudo quanto é obra pro-
cedente da inteligência, e de tudo quanto está à ordem da 
mesma;

  Deus tem um Ministério supremamente in�nito, orga-
nizado, por intermédio do qual transmite as suas aspira-
ções e ordem redentora a todo o In�nito.

607. Onde se acha colocado o Supremo e Eterno Conselho De-
liberativo e Executivo do Reino de Deus?

  O Primeiro Conselho Deliberativo e Executivo do Rei-
no de Deus se acha no Coração Central do In�nito; esse 
Primeiro e Supremo Conselho Deliberativo e Executivo é 
Deus Pai, Cabeça Redentora, in�nitamente, da intelectu-
alidade, na esfera dinâmica de tudo quanto é criado pela 
inteligência, e está abaixo do domínio e ordem da mesma.

608.  Onde se acha colocado e organizado o Segundo Conse-
lho Deliberativo e Executivo do Reino de Deus Pai?

         O Segundo Conselho Deliberativo e Executivo do Reino 
de Deus se acha nos Universos. Deus Nosso Pai procurou 
em cada Universo um Espírito, dos mais evoluídos e obe-
dientes às Leis Naturais, no todo positivo, naturalmente, 
do Bem Universal. Organizou o Primeiro Conselho Minis -
terial com poderes e responsabilidades in�nitas e eternas, 
composto de 24 (vinte e quatro) Membros.

609. Então no seio do In�nito existem 24 (vinte e quatro) Uni-
versos?

  No seio do In�nito existem 24 (vinte e quatro) Univer-
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610. Onde se acha o Terceiro Conselho  Deliberativo e Executi-
vo do Reino de Deus Pai?

  O Terceiro Conselho Deliberativo e Executivo do Rei-
no de Deus Pai se acha organizado nas Esferas Planetá-
rias. Deus Nosso Pai, mediante o Conselho Deliberativo e 
Executivo dos Universos, escolheu um Espírito, dos mais 
evoluídos de cada Esfera Planetária e, entre todos eles, uni -
dos espiritualmente, foi organizado o Terceiro Conselho 
In�nito do Reino de Deus.

611. Onde foi organizado o Quarto Conselho In�nito do Reino 
de Deus?

  O Quarto Conselho In�nito do Reino de Deus se acha 
organizado nos mundos. Deus Pai, mediante o Conse-
lho Deliberativo e Executivo dos Universos e, mediante o 
Conselho Deliberativo e Executivo das Esferas Planetárias, 
escolheu um Espírito de cada mundo, dos mais evoluídos 
e cumpridores das Leis e dos Mandamentos do Reino de 
Deus, e organizou o Quarto Conselho In�nito de seu Rei-
no.

612. Então existe Quatro Conselhos Superiores no Reino de 
Deus, in�nitamente?

  Existe sim meu discípulo.

613. Esses Espíritos que compõe esses Conselhos se acham uni -
dos, simbólica e universalmente, corporal, pessoal e espiri -
tualmente pelo pensamento?

  Esses Espíritos que compõe o Governo In�nito do Reino 
de Deus se acham ligados espiritualmente pelo pensamen-
to.
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614. Fazem parte neste Governo In�nito do Reino de Deus só 
os Espíritos desencarnados?

  Nesse Governo faz parte e são eleitos membros das duas 
planitudes da Alma, porém, a responsabilidade, espiritual-
mente in�nita, recai sobre os Espíritos desencarnados que 
já conseguiram as primeiras planitudes da divindade, e a 
segunda responsabilidade recai, moral,  espiritual  e  mate-
rialmente,  sobre o Espírito encarnado.

615. Em quantas planitudes se divide a divindade, in�nitamen-
te, do Reino de Deus?

  Em quatro supremas planitudes, in�nitamente. Nessas 
quatro planitudes se acha o Grande Conjunto do In�nito 
Corpo da unidade.

616. Mas, como se acha organizada a divindade, in�nitamente, 
nestas supremas planitudes?

  Numa forma categórica, o Corpo In�nito da divindade 
se divide em quatro categorias relacionadas com as quatro 
categorias astrais.

617. Quais são os Espíritos que ocupam estas quatro categorias 
da divindade, in�nitamente?

  Os Espíritos encarnados e desencarnados, regenerados, 
que vivem abaixo da in�uência e domínio espiritual e, a 
carne já não domina mais os sentimentos impuros.

618. Como se acha colocada a escala evolutiva da divindade, 
in�nitamente?

  A escala evolutiva da divindade, os seus  degraus, de-
pende este ponto de compreensão, segundo seja o nosso 
ponto de partida. Se partirmos do exterior do seio do In-
�nito, encontraremos a primeira planitude nos mundos, a 
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segunda nas Esferas Planetárias, a terceira nos Universos e 
a quarta no Coração do In�nito.

619. Começando do interno para o externo, qual é a primeira 
planitude?

  A primeira é o Coração Central do In�nito; a segunda 
se acha nos Universos; a terceira nas Esferas; e a quarta nos 
mundos.

620. Mas, onde se acha a parte superior da divindade?
  No Coração do In�nito, que é de onde parte uma in�ni -

dade de linhas harmoniosas em toda direção, in�nitamen -
te.

621. Mestre, como conseguiu os Espíritos formar regenerada-
mente estas categorias?

  O primeiro Espírito regenerado, já por natureza, in�-
nitamente, é Deus Pai, o qual ocupa a primeira categoria; 
depois os Espíritos mais puros dos Universos formaram, 
por vontade de Deus, a segunda categoria; depois os Espí-
ritos mais puros das Esferas formaram a terceira categoria; 
depois os Espíritos mais puros, mais obedientes e cumpri-
dores das leis e dos mandamentos de Deus Pai, nos mun-
dos, formaram a quarta categoria da divindade do Reino 
de Deus, in�nitamente.

622. Então, cada categoria assume responsabilidade sobre tudo 
quanto se acha abaixo de sua in�uência e domínio?

  Sim, cada categoria assume responsabilidade sobre tudo 
quanto está abaixo de sua in�uência e domínio. Deus Pai 
assume responsabilidade in�nitamente; o Conselho Deli-
berativo e Executivo dos Universos assume responsabili-
dade, in�nitamente, abaixo de Deus Pai; depois o Conse-
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lho das Esferas Planetárias e, depois o Conselho Mundial 
assume responsabilidade, in�nitamente.

623. Então as categorias inferiores estão abaixo das ordens e 
respeitam, obedientemente, as categorias superiores?

  Justamente, a segunda categoria está abaixo das ordens e 
domínio da primeira categoria, a qual obedece e respeita; a 
terceira categoria está abaixo e domínio da segunda, a qual 
obedece e respeita sinceramente. E a quarta categoria está 
abaixo das ordens e domínio da terceira, a qual obedece e 
respeita sinceramente.

624. Entre toda a humanidade só existe quatro categorias, ou se 
divide em quatro categorias, in�nitamente, toda a humani -
dade?

  Aqui estamos tratando do Reino de Deus e das planitu-
des, relativamente, de sua divindade, mas a humanidade 
toda, in�nitamente, se divide em 12 (doze) categorias su-
periores.

625. A primeira categoria é livremente absoluta, não tem que 
respeitar e obedecer a ordens de ninguém?

  No Laboratório de Vida In�nita nada há livre, tudo tem 
que obedecer e respeitar ordens superiores. Deus Pai Cria -
dor se acha na primeira categoria intelectualmente; Ele 
tem que obedecer as leis da Suprema Natureza Criadora.

626. Pois, não é Deus Pai superior a todas as coisas criadas? Ele 
não é o criador de todas elas?

  Deus Criador não é criador de todas as coisas, pois antes 
de ser criado, já o Supremo Criador havia criado três rei-
nos.
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627. Então existem dois criadores no seio do In�nito e, existem 
dois Verbos Criadores?

  Não existem dois Verbos no seio do In�nito; Existem 
duas Supremas Naturezas Criadoras; o Verbo inconsciente 
criou três reinos, inconscientemente, depois transformou-
-se em Verbo inteligente, denominado Deus Criador, em 
cuja natureza inteligente foram criados dois reinos: um 
pela sua vontade espiritualmente e, um pela vontade das 
trevas, procedente da vida material.

628. Então se o Verbo inconsciente transformou-se em inteli-
gente, não existe mais o Verbo inconsciente?

  O Verbo Criador é a Vida In�nita; a Vida se transfor-
ma sem deixar de ser vida; o Verbo inteligente Deus não 
pode invalidar ou absolver a vida paterna e materna, que é 
a Vida In�nita e Eterna: como as criações e transformações 
feitas pela humanidade, intelectualmente, não pode invali -
dar a paternidade e maternidade de Deus Criador.

 

CAPÍTULO XLI

OS QUATRO ESPÍRITOS QUE REPRESENTA, 
SIMBOLICAMENTE, A NOSSA CORRENTE 
DE HARMONIA NO REINO DE DEUS, NAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS, OS QUAIS 

ASSUMEM A MAIOR RESPONSABILIDADE.

629. Mestre são muitos os Espíritos que representam, suprema-
mente, a nossa corrente de harmonia com Deus Nosso Pai?

  Quatro supremamente, contando Deus Pai.
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630. Como se chama esses quatro Espíritos que assumem    su-
prema responsabilidade na corrente de nossas harmonias 
com Deus?

  Contando de interno para externo, chama-se: Deus, Ru -
timberk, Jesus Cristo ou Júpiter Radiante e Humano.

631. A que categoria pertence cada um desses Espíritos que as-
sumem superior responsabilidade na corrente de nossas 
harmonias?

  Deus Pai se acha na primeira categoria, representa a ca-
tegoria global de todo o seio do In�nito, e assume respon-
sabilidades in�nitas.

632. Qual é o Espírito que representa a segunda categoria da 
divindade, na corrente de nossas harmonias?

  Rutimberk representa a segunda categoria, categoria 
universalmente in�nita. Este é o Espírito que assume res-
ponsabilidade por nosso Universo e faz parte no Conselho 
Universalmente In�nito; Primeiro Conselho Ministerial 
de Deus Pai.

633. Qual é o Espírito que ocupa a terceira categoria de res-
ponsabilidade na corrente de nossas harmonias com Deus 
Nosso Pai?

  Júpiter Radiante, segundo Jesus Cristo, representa a ca-
tegoria das Esferas Planetárias. Júpiter Radiante, segundo 
Jesus Cristo, é o Espírito que assume responsabilidade por 
nossa Esfera Planetária, e faz parte no Conselho Universal -
mente In�nito das Esferas.

634. Então o Espírito de Humano representa a quarta categoria 
da divindade, na corrente de nossas harmonias com Deus 
Nosso Pai?
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  Sim, Humano representa a categoria dos mundos, a 
quarta categoria. Humano é o Espírito que assume respon -
sabilidade   por   esse   mundo   e   faz   parte   no   Conselho 
Mundialmente In�nito.

635. Por quem são eleitos esses Espíritos para ocupar estes car-
gos de tanta responsabilidade na corrente de nossas har-
monias, e mesmo in�nitamente?

  Deus foi eleito pela Suprema Natureza Criadora; Rutim -
berk e os demais representantes dos Universos foram elei-
tos por Deus Pai. Júpiter Radiante, segundo Jesus Cristo, 
foi eleito por Rutimberk e todos os representantes das Es-
feras. Cada um é eleito pelo representante do Universo que 
a cada um pertence. Humano é eleito por Júpiter Radiante, 
segundo Jesus Cristo; os representantes mundiais são elei-
tos pelo representante da Esfera que a cada um pertence. 
Humano faz parte do Conselho  Mundial  Universalmente 
In�nito.

636. Então, os representantes da quinta categoria da Família 
Humana, por quem são eleitos?

  Os representantes e todas as criaturas que conseguem a 
quinta categoria, pelo seu grau de regeneração, são eleitos 
pelos representantes mundiais, e, assim, pois, na relativi-
dade do progresso regenerador da humanidade, toda cria-
tura que, pela sua puri�cação, chegue a merecer de passar 
a uma categoria superior, é autorizada pelo representante 
da categoria superior que assume responsabilidade sobre 
ela.

637. Então as autoridades do Reino de Deus são eleitas pelo 
Conselho Superior?

  Sim, porque o Conselho Superior assume responsabili-
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dade sobre o inferior, ou menos evoluído, como seja: na 
corrente de nossas harmonias com Deus: Humano e todos 
que vão integralizando na quarta categoria da divindade, 
tanto encarnados como desencarnados na Esfera Plane-
tária, são integralizados com a permissão de Júpiter Ra-
diante, segundo Jesus Cristo, bem como a determinação 
de seus cargos e responsabilidades, e, assim, relativamente, 
Jesus Cristo e todos os que ocupam a terceira categoria na 
esfera de nosso Universo entraram com a permissão de 
Rutimberk, o qual determinou os seus cargos e responsa-
bilidades. Os 24 (vinte e quatro) Ministros que ocupam a 
segunda categoria foram integralizados da mesma manei-
ra, com permissão de Deus Pai, o qual determinou os seus 
cargos e responsabilidades universais e in�nitas, e, assim, 
se acha organizado o Governo do Reino de Deus em todas 
as direções, in�nitamente.

638. Mestre, pode em cada categoria integralizar   mais Espí-
ritos encarnados ou desencarnados, além dos Espíritos 
apontados como responsáveis pelas  mesmas,  nas  suas  
respectivas planitudes?

  A lei de Deus é muito justa; no Reino de Deus ninguém 
perde nada do que lhe pertence; cada Espírito ocupa uma 
planitude, ou categoria, de sua puri�cação. Eles mesmos 
pedem cargos e se comprometem a assumir responsabili-
dade no trabalho fecundo do Laboratório de Vida In�nita, 
cujos cargos e responsabilidades são concedidos se for su-
�cientemente capacitados.

639. No Reino de Deus os Espíritos não são escolhidos pelas 
Autoridades Superiores, e eleitos por eles mesmos para 
seus respectivos cargos e responsabilidades?

  Cada coisa tem sua linha natural e   não  devemos violar 
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a natureza de cada coisa; em um determinado tempo tinha 
um senhor muito rico, que possuía uma grande proprie-
dade e precisava de muitos trabalhadores, para trabalhar 
em diversas seções de serviço, e disse a seu administrador: 
procure trabalhadores e determine os serviços a serem 
feitos. Uma vez feito como o patrão havia determinado, 
voltou dar a notícia ao patrão que estava tudo arrumado, 
segundo a sua determinação. O patrão disse: volte ao cam -
po e percorra as diversas seções de serviço. E assim fez o 
administrador; percorreu todas as seções de serviço, ob-
servou que quase todos os serviços estavam os trabalha-
dores fazendo errado e muito mal. O administrador enfu-
recido parou o serviço e mandou os trabalhadores receber 
a conta. Saindo dali foi levar a notícia ao patrão. O patrão 
ao receber a notícia �cou impressionado, e interrogou o 
administrador como havia determinado o serviço aos tra-
balhadores. Ele disse: distribui os trabalhadores nas res-
pectivas seções e mandei fazer o serviço que havia cada 
um a fazer. O patrão disse: as suas determinações foram 
erradas, volte ao campo, chame os trabalhadores, mostre 
as seções de serviço aos trabalhadores e o que é preciso 
fazer, e diga a todos eles, cada qual segundo seu entendi-
mento, capacidade e vontade, escolha seu lugar. O admi-
nistrador assim fez; após haver transmitido estas ordens 
voltou a dizer ao patrão, que já havia transmitido as suas 
ordens. O patrão respondeu: muito bem! Amanhã volte 
ao serviço, percorra todas as seções para ver como estão 
as realizações do serviço. O administrador assim fez: per-
correu todas as seções e viu que o serviço ia à ordem. Os 
trabalhadores estavam contentes, procurando saber com 
o administrador se o serviço estava em ordem. O admi-
nistrador voltou todo contente a dar notícias ao patrão da 
boa realização do serviço. O patrão respondeu: agora estás 
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contente? Sede sábio e experiente em tua administração e, 
de hoje em diante não arranjes pro�ssão para trabalhado-
res, mas sim, trabalhador para pro�ssão, porque em cada 
criatura se acham supremos dons facultativos, que através 
de exercício se desenvolve rapidamente. Assim, na in�nita 
seara do Reino de Deus, Deus não obriga a nenhum de 
seus �lhos trabalharem, nem pegar cargos. Deus mostra o 
grande campo que há para trabalhar e suas respectivas se-
ções. Os próprios Filhos de Deus, operários de seu Reino, 
lançam-se ao trabalho de boa vontade, pedindo os traba-
lhos mais pesados e difíceis, e as pro�ssões de maior res-
ponsabilidade, os quais recebem autorização e proteção de 
Deus Pai, mediante o Conselho Superior que se encontra: 
força de bondade e amor ao trabalho.

640. No Reino de Deus todos os operários que trabalham no 
Laboratório In�nito deste Reino, assumem a mesma res-
ponsabilidade?

  No Laboratório In�nito do Reino de Deus cada operá-
rio assume responsabilidade por aquilo que lhe é con�ado, 
abaixo do Espírito de Ordem, do In�nito ao �nito, relati-
vamente.

641. A satisfação das virtudes e os confortos procedentes do 
Reino de Deus são clássicos, cada um recebe do Reino de 
Deus a porção na medida de seu trabalho e responsabilida -
de?

  No Reino de Deus Pai existe responsabilizado, mas não 
privilegiados. Deus não proíbe nenhum de seus �lhos de 
gozar de seus bens, todos têm o mesmo direito quanto ao 
gozo, até mesmo aqueles que se acham fora de seu Reino, 
porém, cada �lho de Deus aproveita as grandezas paternais 
de acordo com sua boa ou má vontade.
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642. Cada operário do Reino de Deus utiliza só a força da uni-
dade da planitude in�nita de sua categoria, na divindade?

  Mesmo que o Reino de Deus se ache dividido em quatro 
escalas superiores, com isso não deixa de ser um só corpo 
da unidade, in�nitamente, e todos os membros deste cor-
po recebem na proporção de suas necessidades e convic-
ções.

643. Então, quando uma pessoa, membro do Reino de Deus, faz 
qualquer bem, utiliza só a sua vontade e poder, ou utiliza 
juntamente e vontade e o poder universal do Reino, encar-
nado e desencarnado?

  O Reino de Deus é um só corpo de unidade, in�nita-
mente; todos os membros deste Reino se acham unidos no 
mesmo sentimento e pensamento, tanto encarnados como 
desencarnados; qualquer desses membros que pretender 
fazer qualquer coisa em bem da Vida Universal utilizará 
a vontade universalmente  in�nita  de   todos,   se   estiver   
de acordo  com  a vontade de Deus Nosso Pai.

644. Então, no Reino de Deus não se autoriza vontade própria 
de cada um?

  Não existe absolutismo ou individualismo humano, 
nada se pratica nem entra em realização contra a vontade 
universal in�nita, sem obediência e vontade de Deus.

645. Mestre, então todos os pensamentos e sentimentos do Rei -
no de Deus Pai, encarnados e desencarnados, estão unidos 
universal e in�nitamente?

  Está sim meu discípulo, de acordo com a vontade de 
Deus.

646. Então a mente universalmente in�nita tem muita força?
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         A mente universalmente in�nita do Reino de Deus cons-
titui uma força imensamente grande; esta força poderosa 
é desconhecida seu imenso poder, pois muitas criaturas, 
mesmo no Reino de Deus, apenas tem noções dela.

647. Mestre, a força da mente universalmente in�nita do Reino 
de Deus, sobre que setores da vida pode se realizar os seus 
devidos efeitos, poderosamente?

  Sobre a atmosfera, sobre o Reino Vegetal e Reino Ani-
mal.

648. Quais são os efeitos mais compreensivos e mais necessá-
rios em sua utilização?

  Na atmosfera, pode ser automaticamente acalmada uma 
tempestade, atrair ou suspender a chuva, acalmar o ven-
to, desviar as nuvens, e, outras muitas operações que estão 
longe da compreensão humana desse mundo. No Reino 
Vegetal pode aumentar a vida de uma planta, bem como 
tirar a vida da mesma. O pensamento age como um agente 
de vida ou de morte; a mente utilizando as forças expres-
sivas e atrativas do Reino Vegetal, pode atrair sobre uma 
zona sedenta, a chuva. No Reino Animal a mente universal 
pode criar ou matar, prender ou soltar; a mente universal 
tem domínio real sobre este reino; pode destruir as pragas, 
as doenças e as pestes, em geral, estudar e compreender o 
pensamento dos animais, em primeiro lugar das criaturas. 
Localizar ou descobrir onde se acham localizadas as doen-
ças do corpo físico ou orgânico; no campo mental: trans-
mitir pensamento, descobrir o pensamento dos outros, na 
posição ou corrente que se acha material ou espiritualmen -
te, dentro ou fora da divindade; se as intenções são toma-
das por bons  ou maus  pensamentos. A  mente  universal  
pode movimentar móveis, por intermédio de um operário 
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do além, se manifestando por intermédio de um aparelho  
qualquer.  Também pode a  mente  universal,  manifestar  
seus  respectivos  efeitos, radiogra�camente, sem interven -
ção de Espíritos desencarnados.

649. A realização é muito rápida na realização de um efeito 
mental?

  Rapidamente, desde que a realização esteja de acordo 
com a vontade de Deus.

650. Então, estando o assunto em realização, com a vontade de 
Deus, se realiza rapidamente?

  Com o executar do pensamento.

651. Todas as coisas ou realizações, realizadas pela mente uni-
versalmente in�nita, se realizam no momento só com exe-
cutar do pensamento?

  Depende do assunto em realização; existem operações 
que podem ser realizadas no momento, só com o executar 
do pensamento, mas tem outras que precisam seu respec-
tivo tempo para se realizar.

652. Qual é o motivo dessa diferença de tempo para realizar a 
operação mental?

  Essa variedade depende do tempo que precisa cada coisa 
ou ser, para se transformar; tem operações que sua trans-
formação se realiza no momento e outras, relativamente, 
com o tempo.
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UM PEQUENO ESCLARECIMENTO ACERCA 
DA ORIGEM REALMENTE DAS DOENÇAS 

E ENFERMIDADES, ESPIRITUAIS E 
MATERIAIS, NA ESPÉCIE HUMANA.

653. Mestre, o que é doença em sua verdadeira realeza, espiritu -
almente?

  Doenças ou enfermidades, em sua verdadeira realeza, 
espiritualmente, é num plano geral, infestamentos mentais 
ou orgânicos.

654. O sofrimento é individual?
  O sofrimento individual não existe como também não 

existe vida individual; a vida é cooperativa, e a vida dos 
sofredores também é cooperativa.

655. Como podem os sofredores sofrer cooperativamente?
  Assim como as criaturas cooperam e formam correntes, 

in�nitamente, ligadas pelo pensamento, assim também os 
sofredores se ligam pelos mesmos sintomas e formam cor-
rentes, in�nitamente.

656. De onde provêm as doenças materiais?
  As doenças  materialmente  orgânicas  provêm de infes-

tamentos, contusões ou machucados, ou outros atentados 
contra a vida espiritual e material.

657. Existem doenças espirituais?
  Existe sim meu discípulo; se o Espírito não �casse doen -

te, di�cilmente �caria doente o corpo.
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658. Por que meio pode infestar-se e �car doente o corpo mate -
rial?

  Por infestamentos transmitidos internamente, pelos in-
festamentos das doenças do Espírito, pelos infestamentos 
da convivência das criaturas ou dos animais infestados, 
ou de correntes infestadas, pelas mudanças atmosféricas, 
pelas injeções ou mordeduras de animais venenosos, ou 
infestados pela troca ou ligação com o sangue de outras 
naturezas, pelos envenenamentos, pelas machucaduras ou 
contusões, e por outros muitos atentados contra a vida, 
como seja: abuso na alimentação ou impróprio ao organis -
mo, e outros.

659. As doenças podem ser só orgânicas?
  As doenças podem ser orgânicas ou sanguíneas.

660. Quais são as doenças espirituais?
  As doenças espirituais são os vícios, hábitos e costumes 

que o Espírito viciado alimenta contra a vida, os quais afe-
tam a matéria provocando uma porção de empecilhos e in -
festamentos na vida orgânica, alterações irresistíveis, como 
sejam: alteração nervosa, esgotamento de forças, indiges-
tão, loucura, etc.

 
661. Tem muitos sofrimentos contra a vida?
  Os sofrimentos e os atentados contra a vida são tantos 

que, di�cilmente se torna dar um esclarecimento geral de 
tudo quanto ataca o corpo e a Alma.

662. Nos sofrimentos, cada sofredor sofre cooperativamente?
  Tanto no gozar como no sofrer, a vida é cooperativa, em 

cada corrente é permutado tanto o gozar como o sofrer.
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663. Então todos os sintomas, vícios, hábitos e costumes, se-
gundo as suas naturezas especiais têm correntes formadas, 
in�nitamente?

  Tem sim meu discípulo; a vida, a morte, o bem e o mal, 
a doença, a saúde, a perfeição, o mau hábito ou costumes, 
a vida progressiva, a vida retentiva ou negativa, natural ou 
subnatural, tudo é cooperativo.

664. As criaturas humanas podem ser atraídas, ou ligadas a 
uma corrente doentia ou subnatural, inconscientemente?

  Podem sim, os Espíritos tem o poder de força sobre a 
ignorância.

665. Como podem os Espíritos fazer essas mudanças de liga-
ções?

  Os Espíritos podem confortar as criaturas afastando o 
mal e invocando o bem, ligando a criatura a uma corrente 
salutar e de vida.

666. E para o mal, podem os Espíritos também fazer transfor-
mações e ligações prejudiciais?

  Podem sim.

667. Como podem os Espíritos desencarnados encarnar o mal, 
espiritual e materialmente, nos Espíritos encarnados?

  Os Espíritos desencarnados podem infestar os pensa-
mentos, o corpo orgânico, no plano espiritual, por inter-
médio de falsas inspirações, preparando maus pensamen-
tos, atentando contra a vida, diretamente seduzindo o seu 
pensamento, ou indiretamente por intermédio de outros 
Espíritos encarnados, dos que convive.

668. Mas, e o corpo material como se arranja os Espíritos de-
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sencarnados para in�uenciá-los a encarnar os sofrimentos, 
doenças e outros atentados contra a vida orgânica ou  cor-
poral?

  Para in�uenciar o corpo bastará in�uenciar o pensa-
mento, pondo-o em direção de uma corrente de más in�u -
ências, se achando ligado à mesma o Espírito �ca in�uen-
ciado, e o Espírito in�uencia o corpo. Quando os Espíritos 
desencarnados querem afetar a criatura humana com uma 
doença material, invoca um pensamento doentio do sinto -
ma que pretendem encarnar, levando o pensamento a um 
lugar apropriado para fazer a encarnação que pretende, 
in�uencia o lugar e ataca a matéria, repercute a dor agu-
da ou em forma de cansaço e, para que não falte alimento 
constante para encarnar a doença, o Espírito desencarna-
do encarregado de fazer esta encarnação malévola, inspira 
ao Espírito alvo deste atentado o pensamento de que ele é 
doente de tal doença. O paciente �ca convencido que ele é 
mesmo doente.

669. E depois que o paciente sofredor �ca convencido que ele é 
doente, o que acontece?

  Depois que o Espírito sofredor �ca convencido que ele é 
doente de tal doença, ele mesmo alimenta e dá vida ao seu 
próprio mal, em uma marcha continuamente progressiva, 
a saber: que o Espírito desencarnado doentio de qualquer 
doença infecciosa pode afetar a matéria do encarnado se 
está com ele.

670. Mas, por que motivo a criatura sofredora continua a ali-
mentar o seu próprio sofrimento, dando vida a uma vida 
que é contra a sua vida orgânica ou espiritual?

  Porque o sofredor, uma vez ligado na corrente de tal so-
frimento, é um cooperador daquela corrente de tal doença, 
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uma vez que o Espírito doentio se coloca nesta posição, co -
operando com o tal mal. O Espírito que realizou esta ope-
ração retira os seus recursos nesta criação e, deixa a cargo 
do sofredor que foi alvo deste atentado.

671. Todas as doenças são transmitidas  por  intermédio desta 
operação acima referida, ou seja, por intermédio   de Espí-
ritos desencarnados?

  Não. Muitas doenças que abalam a humanidade não têm 
intervenção dos Espíritos desencarnados, pois muitas de-
las são ocasionadas por abuso do próprio sofredor,  ou por  
acontecimentos imorais.

CAPÍTULO XLIII
 

A CURA DAS DOENÇAS E A FORMA DE 
COMBATER OS ATENTADOS CONTRA A 

VIDA REALMENTE POSITIVA.

672. Mestre, como pode ser tratado as doenças materiais e espi -
rituais?

  Aplicando remédios apropriados.

673. Precisa um remédio para cada doença?
  Materialmente sim, porém, espiritualmente um remé-

dio pode ser aplicado para quase todos os sofrimentos.

674. Qual é esse remédio?
  Remédio espiritual.

675. Mas, um remédio só combate todos os sofrimentos?
  Depende tão somente do saber aplicá-lo, e saber tomá-
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676. O mesmo remédio serve para as doenças ou sofrimentos 
espirituais e materiais?

  Pode ser aplicado tanto nas doenças materiais ou espiri-
tuais.

677. O que precisa para ser aplicado o remédio espiritual contra 
as doenças e sofrimentos, tanto espiritual como material?

  Entendimento, con�ança e poder de vontade.

678. O que é preciso para os doentes, ou sofredores, se tratar 
com esse remédio de efeito universal?

  Fé viva, con�ança absoluta.

679. Então, o sofredor que está sendo tratado com esse Remé-
dio Universal tem que ter uma fé que vai sanar seus sofri-
mentos?

  A con�ança daquele que está sendo tratado com esse re -
médio de efeitos universais, tem que ser não como aquele 
que vai receber, mas sim, como aquele que já recebeu o que 
deseja receber.

680. Mas, como pode uma pessoa que está em tratamento, jus-
ti�car-se antes de receber a cura?

  Se porventura alguém precisar de uma importância e 
fosse procurar um amigo que tem, que nunca lhe negou 
auxílio, não tem plena con�ança como se já a tivesse re-
cebido? Deus é um Pai muito amoroso que nunca deixa 
de corresponder ao apelo de seus �lhos, por isso mesmo 
devemos con�ar para Ele a nossa maior con�ança, porque 
o seu conforto não falha.

681. Mas, como se realiza esta cura no Espírito encarnado, ma-
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terial e espiritualmente, pelos meios espirituais ou por uma 
operação espiritual?

  As doenças são vidas criadas que lutam contra a nossa 
vida realmente positiva, seja ela espiritual ou orgânica ma -
terialmente; se nós não matarmos a ela, ou elas, ela matará 
a nós de repente, ou irá aniquilando-nos até nossa deca-
dência, e  a  queda total.

682. Mas, como podem as doenças tratadas espiritualmente 
deixar de progredir e entrar em declínio mortal?

  Pela mudança de pensamento de uma corrente doentia, 
se colocando em relação direta com uma corrente salutar 
de vida.

683. Como se realiza a operação desta mudança?
  Pela fé viva, con�ança em Deus, mediante Jesus Cristo.

684. Então, as doenças e enfermidades são vidas que lutam con -
tra a nossa vida realmente positiva?

  Lutam sim contra as duas vidas, tanto espiritual como 
material.

685. Mas, como se prepara esse remédio que opera, poderosa-
mente, contra toda operação do mal, vencendo e matando -
-o?

            A união produz a força, quando maior seja a união, mais 
poderosa será a força.

686. Então essa força que domina todos os males é um resulta-
do da unidade?

  Efetivamente. Uma suprema força se compõe, às vezes, 
da unidade de pequenas forças. Um homem tem força 
como um homem, porém, unindo as forças de um número 
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maior, na proporção do número será a força. Se o homem 
unindo suas forças pode mover seiscentos quilos, quando 
maior seja o  número,  maior será a força.

687. Então, a força que luta poderosamente contra o mal é pro-
duzida pela unidade das forças organizadas pelos homens 
e das criaturas unidas, física e materialmente?

  Os homens não podem unir suas forças materiais, geral -
mente, desde que não convivam juntos. Esta força podero -
sa que domina o mal, in�nitamente, é produzida pela uni-
dade, intelectualmente, in�nita de todas as criaturas que 
compõe o Reino de Deus, incorporadas às forças de todas 
as coisas de vida, naturalmente.

688. Então, as forças espirituais da espécie humana, unidas 
conscientemente, não têm força su�ciente para dominar 
todas as coisas, in�nitamente?

  Mesmo que as criaturas cooperem no Reino de Deus, 
providas de todos os conhecimentos naturais, esta unida-
de não terá força su�ciente para ter domínio real, in�nita-
mente.

689. Por que motivo a humanidade, mesmo  que esteja unida, 
in�nita, natural e positivamente no Reino de Deus, não 
tem força em si su�ciente para ter domínio real em todo o 
In�nito?

  Porque as forças humanas têm que ser incorporadas 
com as forças expressivas da Suprema Natureza Criadora. 
Não há poder nem realização de vida sem a proteção e im -
pulso da Força Motora  da  Vida, naturalmente in�nita, do 
Verbo.

690. Então, as forças da Suprema Natureza Criadora ajudam a 
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         O movimento atrativo e expressivo da Suprema Nature-
za Criadora, tanto fortalece a mecânica do pensamento, 
como auxilia automaticamente a transmissão do mesmo, 
in�nitamente.

691. Então a transmissão do pensamento torna-se fácil no seio 
do In�nito, auxiliada pelas forças expressivas e atrativas da 
Suprema Natureza Criadora?

  Rápida como a eletricidade; só com executar do pensa-
mento estará em qualquer extremidade do In�nito. Para 
que o pensamento seja auxiliado automaticamente pelas 
forças expressivas e atrativas da Suprema Natureza Criado -
ra, a abóbada  que compõe o vasto seio do In�nito compõe 
uma distância muito limitada para o pensamento.

692. Por intermédio de qual corrente é transmitido o pensa-
mento em qualquer direção, in�nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas.

693. Então, as doenças ou sofrimentos, tanto materiais como 
espirituais, e toda operação do mal são abatidos pela fé e 
vontade do sofredor, ou do intermediário que pede a ces-
sação ou extermínio da mesma?

  Não se realiza uma cura, ou efeito contra o mal, por von -
tade própria do sofredor ou de qualquer intermediário. 
Os efeitos naturais contra a operação do mal de qualquer 
natureza se realizam pela vontade in�nita da unidade do 
Reino de Deus. Todas as operações do Reino de Deus se 
movem em torno da vontade de Deus.

694. Então, todos os cooperadores do Reino de Deus têm o 
mesmo pensamento e o mesmo sentimento?
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  Sim, dentro da unidade in�nita do Reino de Deus todos 
tem o mesmo pensamento e o mesmo sentimento e, todos 
pensam na mesma causa, a saber: para o bem geral da hu-
manidade e de todas as coisas de vida, in�nitamente.

695. Mestre, se todas as criaturas cooperadoras do Reino de 
Deus  são  unidas  no  mesmo  pensamento  e  no   mesmo 
sentimento, in�nitamente, o poder de Deus é muito gran-
de?

  É muito grande; tudo quanto existe no seio do In�nito 
está abaixo do domínio do poder de Deus, e tudo obedece 
a sua Ordem Redentora, seu poder torna-se irresistível e 
sua autoridade soberana.

696. Por que é irresistível o poder de Deus?
  Porque Ele movimenta conscientemente as forças da Su -

prema Natureza Criadora, as forças essenciais humanas e 
todas as coisas de vida, in�nitamente.

697. Só Deus tem poder de movimentar e dominar todas as coi -
sas, in�nitamente?

  Todos os �lhos de Deus que cooperam obedientemente 
em seu Reino, têm crédito no Reino de Deus e gozam to-
dos iguais das primícias de seu Reino, relativamente.

698. Se os cooperadores do Reino de Deus são todos unidos no 
mesmo gozar e no sofrer, assumem todas as responsabili-
dades iguais?

  Os cooperadores do Reino de Deus são todos unidos no 
gozar e no sofrer, mas as responsabilidades são gradual-
mente relativas.

699. Como se acham colocadas   as   responsabilidades
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das autoridades do Reino de Deus?
  Gradualmente por categorias.

700. Acha-se dividida a espécie humana em muitas categorias, 
in�nitamente?

  Abrangendo os dois reinos de natureza humana, em 
doze, in�nitamente.

701. Pertencem muitas categorias ao Reino de Deus?
  Sim, não completa pelo momento.

702. Como se acham colocadas essas doze categorias, in�nita-
mente?

  Em forma de planitudes e de correntes mentais.

703. Como se acham representadas essas planitudes, categori-
camente, no Reino de Deus?

  Cada categoria é representada, gradualmente, por um 
Espírito dos mais evoluídos e cumpridores das leis e man-
damentos de Deus Pai.

704. Tomam parte nessas categorias só os Espíritos encarna-
dos?

  Toma parte as duas existências da Alma humana, encar-
nado e desencarnado.

705. Podemos saber quais são os Espíritos que representam 
essas categorias no Reino de Deus, na corrente de nossas 
harmonias com Deus Nosso Pai?

  Pode sim, nada há oculto para os �lhos de Deus que o 
respeitam e obedecem amorosamente.

706. Quais são, gradualmente, do In�nito para o �nito?
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  Na corrente de Deus Pai, Ele representa a Primeira Cate -
goria, in�nitamente.

707. Qual é o Espírito que representa a segunda categoria?
  A segunda categoria, como já nós explicamos anterior-

mente, a representa Rutimberk, e, Rutimberk representa o 
nosso Universo.

708. Qual é o Espírito que representa a terceira categoria?
  A terceira   categoria   é a nossa Esfera Planetária; esta 

categoria é representada por Júpiter Radiante, segundo Je-
sus Cristo.

709. Qual é o Espírito que representa a quarta categoria?
  Na quarta categoria se acha o mundo; esta categoria é 

representada por Humano, segundo João Batista.

710. Qual é o Espírito que representa a quinta categoria?
  Na quinta categoria se acha o discipulado dos Profetas. 

Nesta categoria representam os discípulos de Jesus, prece-
didos por João Batista e Daniel, neste mundo.

711. Qual é o Espírito  que representa a sexta categoria?
  Na sexta categoria se acham os discípulos dos Apóstolos 

do Senhor.

712. Então esses Espíritos que assumem a maior responsabili-
dade no Reino de Deus, assumem todos, a mesma respon-
sabilidade?

  Gradualmente, abaixo de um ritmo de ordem, encarna-
dos como desencarnados. Deus tem que respeitar as leis da 
Suprema Natureza Criadora; os Espíritos responsabiliza-
dos pelos Universos têm que respeitar as leis da Suprema 
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Natureza Criadora, mediante Deus Pai Todo Poderoso. Os 
Espíritos responsáveis pelas Esferas Planetárias têm que 
obedecer e respeitar as leis de Deus Pai, mediante os repre -
sentantes dos Universos. Os Espíritos responsabilizados 
pelos mundos têm que obedecer e respeitar as leis de Deus 
Pai, mediante os representantes das Esferas Planetárias. 
Os discípulos dos Espíritos responsáveis pelo mundo têm 
que obedecer e respeitar as leis de Deus Pai, mediante seus 
Mestres Espirituais, por ordem realmente natural e divina. 
Os Espíritos, �lhos dos discípulos dos  Profetas,  têm  que  
obedecer  e respeitar as leis de Deus Pai, mediante seus 
pais, segundo a carne.

713. Então, a responsabilidade da quinta e da sexta categoria 
recai sobre os pais e �lhos, segundo a carne?

  Justamente. Segundo a relatividade  do  progresso evo-
lutivo e da regeneração humana. A quinta categoria repre-
senta a quinta planitude de responsabilidade do discipula-
do do Reino de Deus, dentro da qual se acham os pais da 
legítima família; pai e mãe, in�nitamente, e, a sexta plani-
tude a compõe os �lhos, os quais tem  que  obedecer  as  
leis  de  Deus,  mediante  seu  pais,  ou mediante os supe-
riores que assumem responsabilidades sobre eles.

714. Em quantas planitudes é representada a responsabilidade 
espiritual in�nita do Reino de Deus, na corrente de nossas 
harmonias, gradual ou simbolicamente?

  Na família natural, in�nitamente, em quatro supremas.

715. A família legítima em quantas planitudes de responsabili-
dade se divide?

 Em três supremamente in�nitas.
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716. Então, são sete as categorias do discipulado do Reino de 
Deus?

  Dividindo gradualmente a responsabilidade do casal, 
pai e mãe, são sete.

717. Então, a responsabilidade do casal não assume os dois entes 
a mesma responsabilidade, ou responsabilidades iguais?

  Ambos assumem suprema responsabilidade, mas em 
duas planitudes: a primeira planitude de responsabilidade 
assume o pai e, a segunda a mãe, constituindo assim duas 
correntes universais, in�nitamente.

718. Então, entre essas sete categorias, ou planitudes, se compõe 
a primeira parte do concerto in�nito da Vida Espiritual e 
moral do Reino de Deus?

  Justamente. No lado naturalmente positivo do bem uni-
versal in�nito.

719. Deus tem domínio real em todo o In�nito e  sobre todas as 
categorias e planitudes?

  Tem sim, soberanamente.

720. As categorias subnaturais não têm domínio, in�nitamen-
te?

  Tem domínio, mas não realmente supremo, pois tudo 
se move no seio do In�nito, abaixo do domínio e poder de 
Deus.

721. Por que motivo Deus tem domínio no seio do In�nito?
  Porque a vida material ou subnatural é dividida, subdi-

vidida e desarmonizada. E a Vida Espiritual ou material no 
Reino de Deus é um só corpo de unidade, todos pensam 
no Bem Universal; todos têm em si os mesmos pensamen-
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tos e sentimentos, luz e entendimento que há em Deus, o 
estimado Pai.

722. Mestre, então nós, as criaturas que cooperamos juntamen-
te com nossos irmãos do Reino de Deus, sendo uma partí -
cula �nita, como podemos ter domínio real, in�nitamente, 
desde a planitude ou categoria �nita que nos encontramos?

  Se um soldado de um exército de uma nação, pelo seu 
bom procedimento e obediência às leis cívicas da nação 
e respeito ao rei, merecer de ser escalado para comandar 
as tropas e entrar em luta contra outra nação que decla-
rou guerra, querendo invadir seu reino, para ele defender 
o reino. Com que força entrará em luta contra o inimigo? 
Utilizará as suas forças ou as forças da nação? Pois, certa-
mente lançará em luta contra o inimigo as forças da nação 
e não as suas próprias forças, porque nunca se ouviu dizer 
que um homem só, utilizando suas forças e poder tenha 
lutado contra um exército de uma nação e tenha vencido a 
luta contra a mesma.

723. E nós como venceremos?
  Quando vos lançais em luta contra o inimigo, não lan-

ceis em luta utilizando vossas forças individualmente �-
nitas, porque sereis reduzidos em pó. Invocai as forças do 
Reino de Deus e vencereis toda batalha contra o inimigo.

724. Porventura, será que nós, os pequeninos, seremos escala-
dos para comandar as forças do Reino de Deus?

  Todo operário do Reino de Deus que respeita as suas leis 
e mandamentos, fazendo sempre a vontade de Deus, obe-
dientemente, já está escalado para entrar em luta contra o 
inimigo do Reino de Deus, e pode invocar e comandar as 
forças do Reino contra o inimigo do bem e de todas as coi -
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sas de vida, cujas forças estão sempre às ordens daqueles 
que as precisa utilizar em defesa do Reino.

725. Sendo assim, todas as criaturas que cooperam no Reino de 
Deus tem em si o poder de Deus, e tem domínio real sobre 
o mal, in�nitamente?

  Justamente. Todas as criaturas que cooperam juntamen -
te no Reino de Deus, entre todos compõem o seu corpo 
de harmonias, in�nitamente; estes órgãos que compõem 
o conjunto harmonioso do Reino de Deus, in�nitamente, 
se acham colocados, gradualmente, numa escala relativa 
de responsabilidade, mas quando um gozar todos gozam 
igual.

726. Entre os Espíritos de menos responsabilidade tem direitos 
iguais aos Espíritos de maior responsabilidade, não tem 
domínio sobre os mesmos então?

  No Reino de Deus nenhum de seus �lhos luta para do-
minar ao outro, todos tem em si a vontade de servir, de 
obedecer, respeitar; todos os pensamentos e sentimentos 
são unidos abaixo de um ritmo de ordem bem coordena-
do, unindo as suas forças, in�nitamente, à força da Supre-
ma Natureza Criadora, divinamente, contra o mal, em fa-
vor e defesa do Bem Universal In�nito.

727. Então, as criaturas que moram no Reino de Deus não têm 
desejo de dominar?

  As criaturas que moram no Reino de Deus desejam 
trabalhar e ajudar o progresso, solicitando ou pedindo os 
cargos de mais responsabilidade e difíceis, não com o �m 
de conquistar um lugar superior e um domínio sobre seus 
irmãos do Reino, mas sim, com o �m de conquistar um ex -
celente lugar na obra do bem e um domínio superior sobre 
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728. Mas, por muito trabalhador que seja o operário do Reino 
de Deus, será que algum Espírito pode se tornar maior do 
que Deus Nosso Pai?

  No Reino de Deus ninguém pensa em ser maior do que 
Deus, pois todos sabem que Deus Pai tem domínio real 
e supremo em todo o In�nito, porém, todos lutam e gra-
vitam para ter domínio real sobre todo o mal procedente 
do mundo negativo, material e subnatural, universal e in-
�nitamente, juntamente com Deus, porque eles sabem da 
bondade de Deus para com seus �lhos, que a todos domi-
na, sobre todo o mal, in�nitamente, juntamente com Ele 
todos os dias da eternidade.

729. Mestre, então as vidas e as coisas que tem vida no seio do 
In�nito, todas as espécies de vida e qualidades têm vida 
cooperativa?

  Justamente. Nada é absoluto,  todas  as coisas que tem 
vida se movem, crescem, evoluem cooperativamente, 
como já temos dito.

730. Então, as doenças que atacam nossos corpos orgânicos são 
forças vivas?

  Justamente. As doenças são parasitas que comem de 
nossa vida, realmente positiva orgânica, impulsionada e 
alimentada pela vida cooperativa de sua espécie de doença 
e qualidade de sintoma.

731. Mestre, então a fé é o remédio primitivo para curar as do-
enças materiais e espirituais, ou seja, da Alma e do corpo?

  A fé é o remédio primitivo.
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Por que a fé é o remédio primitivo?
  Porque a fé em Deus Pai constitui uma ligação direta do 

paciente com a vida real, por intermédio de cuja corrente 
Deus Pai pode in�uenciar seu �lho ou �lha, dominando 
todo o mal que tem, ou vibra sobre ele.

733. Acalma todo o mal ou é curado só com o ter fé em Deus?
  O porquê do sofrimento precisa ser estudado, para de-

pois descobrir seu valor, porque o sofrimento re�na e pu-
ri�ca os nossos sentimentos, e, mesmo depois de nossos 
sentimentos se acharem re�nados e puros por intermédio 
do sofrimento, Deus Pai experimenta a lei de nosso íntimo, 
lançando sobre nós as provações e as lutas no campo da 
experiência, para depois dar-nos o Reino da eternidade.

734. Ninguém entra no Reino de Deus antes de ser provado?
  Não entra de forma alguma.

735. Como se realiza o efeito virtuoso da vida sobre o corpo 
doentio?

  Opera-se uma transformação na atmosfera orgânica, 
logo que merecemos o conforto para afastamento do so-
frimento, transformando-se a atmosfera doentia do corpo,    
por uma atmosfera �uídica, bené�ca e salutar.

736. Então, o doente deixa de cooperar com o seu sofrimento?
  Justamente. Logo que o doente muda de posição, colo-

cando-se em direção à vida realmente positiva e divina, 
coloca-se abaixo da in�uência da mesma, se for o tempo 
próprio de se realizar o conforto. A vida domina sobre a 
morte e a mata, absorvendo todo o mal criado contra a 
vida realmente positiva da criatura ou do ser atacado pelo 
mal.
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737. Como devemos pedir o conforto contra o sofrimento nos-
so ou de outrem?

  Utilizando a âncora de nossa fé viva em Deus Pai, dire-
mos: Pai Santo se nós formos merecedores do conforto, e 
o tempo próprio da realização de nosso pedido, fazendo 
segundo a tua vontade neste sofredor, mediante teu Santís -
simo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.

738. A cura ou conforto é realizado com muita rapidez?
  Só com o executar do pensamento começará a realiza-

ção bené�ca, isto é, se for permitido por Deus.

739. De onde parte a força viva que domina todo o mal, in�ni-
tamente?

  Parte de nosso In�nito Deus Pai.

740. Só de Deus Pai é que parte essa força dominante?
  Em Deus Pai se acha o Centro In�nito de irradiações de 

vida, conscientemente, sendo Ele mesmo a Cabeça Reden -
tora do conjunto in�nito da unidade.

741. Mas, de que se compõe esse conjunto  in�nito  da 
unidade?
  Das forças vivas e naturalmente positivas da obra da Su -

prema Natureza Criadora, na composição e uni�cação das 
diversas naturezas de vidas, descendentes da mesma Su-
prema Natureza Criadora.

742. Quais são as naturezas que compõe este conjunto harmo-
nioso de todo poder?

  O Reino Mineral, Vegetal e Animal e o Reino de Deus.

743. O Quinto Reino não tem relação com este conjunto?
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  Existe má compreensão subnatural contra a Vida Espiri -
tual.

744. Quem utiliza conscientemente essas forças da unidade in-
�nita?

  Deus Pai e todas as criaturas bené�cas pertencentes ao 
seu Reino, consciente ou inconscientemente.

745. O efeito que se realiza espiritualmente sobre a matéria ou 
sobre o Espírito, quando invocamos o nome de Deus Pai, é 
efeito só da vontade de Deus?

  Nos efeitos que se realizam, misteriosamente, quando 
invocamos o nome de Deus tomam parte todas as criatu-
ras, in�nitamente, que lutam contra o mal, em favor e de-
fesa do bem.

746. Por que reina soberanamente a vontade de Deus e não das 
criaturas que vivem dentro de seu Reino?

  Por que Deus Pai é o Centro In�nito de todas as vonta-
des, Inteligência Suprema Universalmente In�nita, cons-
cientemente, em cuja usina intelectual tem que ser re�na-
dos e puri�cados todos os pensamentos e sentimentos dos 
cooperadores de seu Reino.

747. Então, todas as mentes dos cooperadores do Reino de Deus 
têm que estar abaixo da mente infalível de Deus Pai?

  Justamente; só em Deus Pai se acha a suprema compre-
ensão e distintivo da Obra da Suprema Natureza Criadora, 
e Ele faz chegar a sua sabedoria, a clarividência, o poder e 
virtude a todos seus �lhos do Reino, por intermédio das 
correntes formadas, relativamente, por intermédio dos 
Ministros de sua Ordem Redentora, encarnados ou desen -
carnados.
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748. Então, Deus Pai é a Suprema Inteligência Universalmente 
In�nita?

  É sim meu discípulo. Seus pensamentos e sentimentos 
vibram in�nitamente, tocando em todos os corações que 
se acham na esfera irradiosa de suas harmonias.

749. Como se acha formada a esfera irradiosa de suas harmo-
nias, in�nitamente?

  Por intermédio de correntes mentais.

750. Todas as correntes têm relação com Deus?
  Só as correntes de natureza positiva que cooperam, na-

turalmente, para o bem.

751. As correntes de natureza retentiva ou negativa não têm re-
lação com Deus Pai?

  O subnatural, o retentivo ou negativo não pode ter liga-
ção direta ou indireta com Deus Pai, mas Deus Pai se liga 
com ele, e sua in�uência domina soberanamente sobre os 
dois Reinos de natureza humana, e sobre todas as coisas 
criadas no seio do In�nito.

752. Como se acham formadas as correntes que ligam, positi-
vamente, com Deus Pai e, Deus Pai na esfera dinâmica de 
suas harmonias?

  Os organismos municipais ou regionais reconciliam o 
povo aos organismos nacionais; os organismos nacionais 
reconciliam o povo ao organismo mundial; o organismo 
mundial reconcilia o povo ao organismo responsável pela 
Esfera; o organismo da Esfera reconcilia o povo de Deus ao 
Espírito responsável pelo Universo e, o Espírito responsá-
vel pelo Universo reconcilia o povo de Deus do Universo, a 
Deus Pai.
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753. Então, tem Espíritos responsabilizados por todas essas 
centralidades?

  Relativa e automaticamente, do In�nito ao �nito e do 
�nito ao In�nito. Deus tem Espíritos responsabilizados, 
supremamente, como seja: 

  - um supremamente assume responsabilidade por cada 
Universo; um por cada Esfera; um por cada Mundo; um 
por cada nação; um por cada Estado; e, um por cada mu-
nicípio ou região.

754. Por intermédio ou de que forma se acham as criaturas li-
gadas umas com as outras, e todas com Deus Pai, intima-
mente?

  Por intermédio do pensamento.

755. Por intermédio ou de que forma se acha ligado o pensa-
mento humano, universal e in�nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas.

756. Por intermédio ou de que forma é transmitido o pensa-
mento a qualquer distância no seio do In�nito?

  Pelo poder de vontade.

757. O poder de vontade de um ser é su�ciente para transmitir 
o pensamento a qualquer distância, no seio do In�nito?

  Uma criatura, particularmente, não tem força su�cien-
te para isso; tudo se move na vida, cooperativamente: os 
pensamentos são transmitidos automaticamente pela lei 
de gravitação.

758. O que é lei de gravitação meu Mestre?
  A lei de gravitação é uma força atrativa e expressiva, cria -

da in�nitamente pela vida dos seres e das coisas criadas. 
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Esta lei de gravitação é produzida pelo desejo constante de 
viver, na permutação da vida atrativa e expressivamente.

759. Quais são, supremamente, os seres e coisas criadas que to-
mam parte na lei de gravitação?

  O Reino Mineral é o primeiro e mais poderoso; o Reino 
Vegetal, o Reino Animal e o Reino de Deus.

760. Então, o Quinto Reino não faz parte na lei de gravitação?
  Todas as vidas gravitam para viver, mas o Quinto Reino 

se acha em posição subnatural, materialmente, e trabalha 
negativa e retentivamente em contradição à vida realmente 
positiva.



SEGUNDA PARTE
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CAPÍTULO   XLIV

O MESTRE PERGUNTA AO DISCÍPULO.

761. Meu discípulo, o que é In�nito?
  Meu Mestre, In�nito é o Supremo Corpo dos corpos 

criados.

762. É muito grande o In�nito?
  Sim, grande, incalculavelmente.

763. Quem criou o In�nito?
  A Natureza Suprema, Verbo Criador.

764. Que é Verbo Criador?
  Verbo Criador é o Espírito deste imenso Corpo In�nito.

765. Existem muitos In�nitos, além deste em que habitamos?
  Não podemos saber.

766. Que quer dizer In�nito?
  In�nito quer dizer: insondável, incalculável, desconhe-

cido.

767. Então o In�nito é desconhecido?
  O In�nito é conhecido só pela  sua  parte  interna, mas a 

sua parte externa é desconhecida.

768. Meu servo, desconhecida de quem?
  Da inteligência humana.



INTELIGÊNCIA HUMANA.

769. 
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Que quer dizer inteligência humana?
  Inteligência humana quer dizer: Espírito naturalmente 

consciente do Verbo. Inteligência é um dos atributos natu-
rais da espécie.

770. Então, o Verbo Criador desconhece a si mesmo? 
  O Verbo Criador, ou Espírito In�nito, se compõem de 

duas partes supremas: uma inconsciente e outra conscien-
te. A consciente só conhece a parte interna do In�nito.

771. Neste caso, então, o Verbo Criador desconhece a parte ex-
terna do In�nito?

  Desconhece sim meu Mestre; a consciência inteligente-
mente interna, não pode ter noções visuais e contemplati-
vas do estado externo do Corpo In�nito.

772. Qual será a causa, por que o Espírito consciente do Verbo 
desconhece o estado externo do Corpo do In�nito?

  Porque o Espírito naturalmente inteligente do Verbo, 
não pode varar a casca fria e adormecida, retentivamente, 
que envolve o Corpo In�nito, e por falta de laços atrativos 
de relação mental.

773. Então, meu discípulo, que opinião podemos fazer do Espí -
rito In�nito?

  Pois, que, o Verbo tem consciência real do lado interno 
de seu Corpo In�nito, e desconhece seu lado externo.

774. Meu discípulo: de onde apareceu esta planitude consciente 
do Verbo?
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  De um resumo essencialmente inteligente nas vidas pelo 
próprio Verbo, essência naturalmente reunida. Deste resu-
mo essencial apareceu a Espécie Humana, cuja inteligência 
humana pode conhecer o passado, o presente e o futuro de 
todo o movimento interno do In�nito, estando em relação 
direta, harmoniosamente, com o Verbo, em Deus Criador.

 

DEUS CRIADOR.

775. Meu discípulo: Quem é Deus Criador?
  Meu Mestre: Deus Criador é o próprio Verbo Criador 

em Espírito consciente, representado in�nitamente pelo 
Espírito Hominal, supremamente, mais inteligente da Es-
pécie Humana.

776. Então, a Inteligência Humana, em relação harmoniosa di-
reita, conscientemente, com Deus Criador, pode analisar, 
saber e contemplar o passado, o presente e o futuro de tudo 
quanto foi criado e existe no seio do In�nito?

  Pode sim meu Mestre, até duas transformações do In�-
nito, pois tudo quanto vive dentro da luz é embalsamado 
pela mesma luz.

ALGUNS ESCLARECIMENTOS DA 
PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO NO 

SEIO DO INFINITO, CONHECIDA PELA 
INTELIGÊNCIA HUMANA.

777. Meu discípulo: Como se achava o seio do  In�nito na velha 
transformação?

  Meu Mestre: O seio do In�nito, na velha transformação, 



se achava todo diluído em líquidos vaporosos.

181

778. Então, na velha transformação não havia vidas criadas no 
seio do In�nito?

  Não Senhor, meu Mestre; segundo as suas próprias ins-
truções, na velha transformação, só existia uma vida, a 
qual era soberanamente absoluta sobre a obra da Suprema 
Natureza.

779. Qual é essa vida soberana, e, supremamente absoluta?
  O próprio Espírito In�nito, Verbo Criador.

780. O Espírito In�nito perdeu a sua soberania in�nita nas suas 
sucessivas transformações?

  Não Senhor, meu Mestre: O Espírito In�nito faz as suas 
transformações e criações e continua a sua soberania, 
como sendo Espírito supremamente de Vida Criadora, 
fonte inesgotável naturalmente da Vida Eterna.

781. Como se chama, supremamente, esta Força Motora de 
Vida?

  Espírito, ou Verbo Criador.

782. Na velha transformação era iluminado o seio do In�nito?
  Na velha transformação, o seio do In�nito era todo 

cheio de líquidos vaporosos e de trevas, e não existia forma 
de mundo algum.

SEGUNDA TRANSFORMAÇÃO CONHECIDA 
PELA INTELIGÊNCIA HUMANA.

783. Meu discípulo: que quer dizer transformação?
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  Meu Mestre: Transformação quer dizer: uma vida que se 
transforma em outra vida, ou em muitas vidas.

784. Que resultou primeiramente, na segunda transformação, 
reconhecida pela Inteligência Humana?

  De líquidos vaporosos transformou-se em globos plane -
tários, in�nitamente.

785. Como foram cortados os líquidos vaporosos?
  Por intermédio de uma alteração atmosférica.

786. Para que foi removida naturalmente esta alteração atmos-
férica?

  Para fazer uma incubação, ou germinação no seio do In -
�nito.

787. Que resultou desta incubação ou germinação, nesta segun -
da transformação?

  Esta referida germinação teve por resultado a criação de 
um Reino.

788. Como se chama esse Reino?
  Reino Mineral.

789. De que se compõe o Reino Mineral?
  De uma imensidade de espécies e qualidades de mine-

rais.

790. Tem muitas espécies e qualidades de minerais?
  Tem sim, uma imensidade.

791. O Reino Mineral se limita só no seio do In�nito?
  O Reino Mineral é o gigante ilimitado; Ele é grande 



183

como o In�nito, pois realmente todo o In�nito pertence 
a ele, mas a Inteligência Humana só conhece uma parte 
aglomerada que há no seio do In�nito, composta de espé-
cies e qualidades de minerais.

792. A in�uência do Reino Mineral, então, envolve todo o Cor-
po do In�nito?

  Envolve sim meu Mestre, mas a Inteligência Humana só 
conhece, como já dissemos anteriormente, a parte aglome -
rada que há no seio do In�nito.

793. Que quer dizer aglomerado ou aglomeração?
  Aglomerado ou aglomeração quer dizer: unido, ligado 

ou incorporado, endurecido pelo resfriamento.

794. Que quer dizer incorporado?
  Incorporado quer dizer: que cada porção de líquido, de -

pois de cortados, foi, por natureza, incorporados, e, cada 
porção fez um globo planetário, uma partícula do Reino 
Mineral.

795. Mas, qual foi o resultado desta aglomeração de líquidos va -
porosos, depois de aglomerados a um corpo e resfriados? 

  Deste resfriamento resultou a crosta astral, os rochedos, 
terra e terras. 

A CROSTA ASTRAL.

796. Então, meu discípulo, os líquidos vaporosos estavam dilu-
ídos pelo fogo?

  Meu Mestre, os líquidos vaporosos estavam diluídos  
pelo calor interno do Corpo In�nito, e pela agitação violen -
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ta da atmosfera, os quais depois de cortados, cada porção 
formou um mundo, maior ou menor, segundo a porção de 
líquidos e a planitude simbólica em que se efetuaram estas 
aglomerações. Estas matérias aglomeradas, conforme se 
foram esfriando formaram a crosta astral.

797. Os mundos formaram-se livres e, cada um em seu lugar?
  Não meu Mestre, os mundos segundo as suas instruções, 

formaram-se em cooperações ou em esferas, de planitude 
em planitude, e o seu movimento rotativo é cooperativo.

798. Os mundos que, simbolicamente, cooperam em seu mo-
vimento rotativo em cada esfera, estão sujeitos a alguma 
superioridade?

  Estão sim Senhor, meu Mestre, cada esfera de mundos 
congregados estão sujeitos a um Planeta Rei.

799. Qual é esse Planeta Rei?
  O Sol que há no coração central de cada Esfera Planetá-

ria.

800. As Esferas são livres, ou estão também sujeitas a coopera-
ção?

  As Esferas estão sujeitas, cooperativamente, às demais 
Esferas do In�nito.

801. Então existe simbologia de Esferas?
  Existe sim, a mesma coisa que há cooperação de mun-

dos, também existe cooperação de Esferas.

802. As Esferas Planetárias estão sujeitas a alguma superiorida-
de?

  As Esferas Planetárias estão sujeitas abaixo da in�uência 



do Astro Rei, que há no coração central de cada Universo.
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803. Então existe cooperação de Universos?
  Existe sim, cooperação universal.

804. Os Universos estão sujeitos a alguma superioridade?
  Os Universos estão sujeitos ao Sol que há no Coração 

Central do In�nito.

805. Então, no seio do In�nito têm muitas planitudes de siste-
mas solares?

  Tem três.

806. Quais são estas três planitudes de sistemas solares?
  O Sol que há no Coração Central do In�nito, Força Mo -

tora da Vida; o Sol que há no Coração Central de cada Uni -
verso; o Sol que há no Coração Central de cada Esfera, tal 
como o Sol que nos ilumina.

807. Tem muitos Sóis no Coração do In�nito?
  Supremamente um só.

808. Tem muitas Luas no Coração do In�nito?
  Supremamente uma só.

809. Tem muitos Sóis no Coração de cada Universo?
  Supremamente um só.

810. Tem muitas Luas no Coração de cada Universo?
  Supremamente uma só.

811. Tem muitos Sóis no Coração de cada Esfera Planetária?
  Supremamente um só.
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812. Tem muitas Luas no Coração Central de cada Esfera Pla-
netária?

  Supremamente uma só.

813. Então, o Reino Mineral, tanto a sua parte positiva ou pro-
gressiva, como a sua parte retentiva, se acha dividido em 
três planitudes superiores, in�nitamente?

  É sim Senhor meu Mestre, o Reino Mineral se acha divi -
dido em três planitudes superiores, in�nitamente.

814. Então, a vida é transmitida de planitude em planitude?
  É sim Senhor, o Coração do In�nito transmite vida ao 

Coração dos Universos; o Coração dos Universos trans-
mite vida ao Coração das Esferas; o Coração das Esferas 
transmite vida ao Coração dos mundos e, os mundos 
transmitem vida ao Reino Vegetal e ao Reino Animal.

COMO SE ACHAVAM OS MUNDOS NOS 
PRIMEIROS DIAS DA TRANSFORMAÇÃO.

815. Como se achavam os mundos nos primeiros dias da trans -
formação?

  Cobertos pelas águas.

816. Mas, sendo os mundos redondos, como se achavam cober-
tos pelas águas?

  As águas estavam sujeitas sobre os mundos, atrativa-
mente.

817. De que forma se formaram  as  grandes  serras  ou monta-
nhas terrenas?

  Pela explosão vulcânica.



818. 
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De que forma se formaram os rochedos?
  Pela aglomeração e resfriamento dos líquidos vaporo-

sos.
 

OS VULCÕES E SEUS EFEITOS.

819. De que forma foi formada a terra?
  Pela remoção da crosta astral, pelas continuadas explo-

sões vulcânicas.

820. Nos primeiros dias da segunda transformação se davam 
muito continuadas as explosões vulcânicas?

  Dava-se sim meu Mestre, semelhante a uma panela de 
mingau quando ferve no fogo.

821. Em todos os mundos, in�nitamente, explodiam vulcões?
  Uma vez que a transformação foi in�nita, a explosão 

vulcânica tinha que ser também in�nitamente.

822. Que efeito fazia os vulcões quando explodiam?
  Quebravam a crosta astral, fazendo grandes escavações 

sobre os globos planetários.

823. Que lançavam os vulcões de interno para externo dos 
mundos quando explodiam?

  Matérias astrais, vapor, fogo e cinzas.

824. De que forma se produzem os vulcões?
  Pelo vapor preso internamente pela  crosta astral, pro-

duzido pelo fogo interno dos mundos.

825. Mas, como se produzia a explosão?
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  Pelo quebramento da crosta, quando não podia resistir à 
caldeira interna de vapor preso pela referida crosta.

826. O vapor preso, produzido pelo fogo que há no lado interno 
dos mundos, explode todo para fora?

  Não Senhor, porque os vapores internos têm três movi-
mentos.

827. Quais são esses três movimentos dos vapores internos pro -
duzidos pelo fogo astral?

  O primeiro efeito é a explosão vulcânica, a qual se efetua 
pelo lugar mais próximo de onde se acha o vapor preso 
pela crosta aglomerada, este movimento vaporoso chama-
-se vulcão.

828. Qual é o segundo movimento dos vapores internos produ -
zidos pelo fogo astral?

  O outro movimento da força vaporosa é quando o vapor 
viaja pelos canais sísmicos e explode a certa distância de 
onde se acha a caldeira vaporosa, ou acabando a sua força, 
�ca interna.

829. Como se chamam estas qualidades de vulcões, que viajam 
internamente pelas cavidades sísmicas?

  Chama-se terremoto ou tremor de terra.

830. Tem fogo astral ainda no coração dos globos terrestres?      
  Tem sim, o fogo astral não pode acabar do coração dos 

globos terrestres, porque é a vida dos mundos.

831. Então, ainda explodirão mais vulcões?
  Tem de explodir, desde que ainda existe fogo no coração 

dos mundos.
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PRIMEIROS DIAS DA SEGUNDA 
TRANSFORMAÇÃO.

832. Como se achava o espaço nos primeiros dias da segunda 
transformação?

  Cheio de fumaça vaporosa e escuro.

833. Então, não existia luz nenhuma naquele tempo?
  Existia, mas não clareava pela grande força da espessa 

fumaça vaporosa.

834. Qual era a luz que existia naquele tempo?
  Os corpos essenciais do Reino Mineral: Sóis, Luas, Lu-

zeiros e Estrelas.

835. Então já existiam todos esses astros nos primeiros tempos 
da transformação, no seio do In�nito?

  Sim meu Mestre, desde que se cortaram os líquidos va-
porosos e se aglomeraram os mundos, existe as incorpora-
ções das essências minerais.

836. Não existiam algumas outras formas de luz naquele tempo, 
produzidas por natureza?

  Existia sim Senhor.

837. Como eram produzidas as outras formas de luz, produ-
zidas por natureza, naquele tempo primitivo da segunda 
transformação?

  Estas últimas e diferentes formas de luz eram e são pro-
duzidas pelas explosões vulcânicas, pelas descargas elétri-
cas, atmosfericamente, e pelas estrelas cadentes.
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Estas últimas formas de luz são permanentes?
  Não Senhor meu Mestre, não são permanentes.

839. A luz produzida pela incorporação de essências minerais, 
no tempo da transformação é permanente?

  Sim; é a força viva da Suprema Natureza Criadora, In�-
nita e Eterna.

840. Como é produzida a fumaça vaporosa, que nos primeiros 
tempos transformou em trevas o espaço, in�nitamente?

  Pela explosão vulcânica, e pela grande quantia de vapor 
sublevado pelos líquidos acesos.

841. Então, de que forma se descobriu a luz dos grandes lumi-
nares astrais?

  Conforme se foram esfriando os líquidos vaporosos, foi 
engrossando a crosta astral, foram diminuindo os líquidos 
vaporosos acesos, e a explosão vulcânica moderou-se con-
forme foi diminuindo o calor interno; também foi dimi-
nuindo a fumaça vaporosa, e, então, foram aparecendo os 
grandes luminares e depois os pequenos.

842. Que aconteceria se faltasse o fogo que há no coração dos 
mundos?

  Faltando o fogo que há no seio de cada mundo, certa-
mente primeiro morreriam todas as vidas que têm sido 
criadas sobre ele, depois morreria o mundo; porque perde -
ria as suas forças atrativas e expressivas, e pela lei de gravi-
tação seria o mundo atraído por outro mundo que tivesse 
vida.

843. De que forma se transformou os líquidos vaporosos em 
crosta aglomerada?
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  Pelo resfriamento dos líquidos vaporosos, cortados e in -
corporados, os quais formam os Universos, as Esferas e os 
mundos.

844. Mas, de que forma apareceu este efeito refrescante e con-
densador da crosta astral?

  Pelo vento produzido pelo movimento rotativo dos 
mundos.

845. Mas, os líquidos vaporosos não se achavam no espaço, 
transformados em vapor?

  Achavam-se sim, mas quando se cortaram os líquidos 
vaporosos, se incorporaram só as matérias mais grossas, 
�cando no espaço os líquidos mais �nos, convertidos em 
vapor.

A FORMAÇÃO DAS VEIAS INTERNAS DOS 
CORPOS MUNDIAIS.

846. Como se formaram as veias internas dos corpos mundiais?
  No tempo da aglomeração de cada mundo, em relação 

de vida, os líquidos das matérias aglomeradas com as águas 
dos mares, criaram as veias.

847. Pois, as águas não se achavam espalhadas por fora dos glo -
bos planetários?

  Achavam-se sim Senhor,   mas  foram   recolhidas por 
intermédio das veias criadas no tempo da aglomeração.
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AJUNTAMENTO DAS ÁGUAS AO CORAÇÃO 
DOS MUNDOS.

848. Como se recolheram as águas ao coração da terra, ou seja, 
ao coração de cada corpo mundial?

  Pela explosão vulcânica.

849. Mas, de que forma a explosão vulcânica recolheu as águas 
ao coração dos corpos mundiais?

  Pelo enchimento súbito das caldeiras explodidas, foram 
sendo atraídas as águas ao coração de cada corpo mundial.

850. Em que lugar, em cada mundo, se acha formado os mares?
  Nos lugares mais fundos em cada mundo terrestre.

851. Mas, como se �zeram essas escavações ou profundidades, 
nas quais formaram os mares?

  Pela explosão vulcânica.

852. Então, os mares fornecem água aos corpos mundiais, in-
ternamente?

  Fornece sim Senhor; a mesma coisa que o nosso coração 
fornece sangue ao nosso corpo, organizado por natureza.

853. Mas, de que forma podem as mares fornecer água a todos 
os corpos mundiais?

  Da mesma forma que o nosso coração fornece sangue a 
todo nosso corpo orgânico.

854. Então, as demais veias �nitas o que fazem com essa água 
que recebem?
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As espalham internamente pelo corpo todo.

855. Os mares também têm pulsação?
  Tem sim Senhor, a mesma coisa que o nosso movimento 

sanguíneo. Pois, assim como o nosso coração bate cons-
tantemente, assim as águas no coração da terra também 
batem  constantemente; a vida é impulsionada em tudo e 
por todo o Corpo In�nito.

856. Então, o coração da terra imita e obedece ao movimento 
pulsátil de nosso coração?

  Não Senhor meu Mestre, o nosso coração é que obedece 
às funções do coração da terra, pois de que forma pode o 
superior obedecer ao inferior?

857. As funções pulsáteis dos corações dos mundos trabalham 
independentes uns dos outros?

  Não Senhor, o movimento pulsátil das águas marítimas 
trabalha cooperativamente, desde os corpos maiores aos 
menores da Vida In�nita, ou seja, desde o In�nito até o 
réptil mais �nito que se arrasta ou se move sobre a terra.

858. Então, o que aconteceria se parasse o supremo corpo de 
natureza mundial?

  Parariam imediatamente todos os corações das vidas 
que existem no seio do In�nito, concernentes aos três Rei-
nos, de maior a menor, quer dizer: Que qualquer oscilação 
ou paralisia dos corpos superiores, faria cessar a vida dos 
inferiores ou �nitos imediatamente.

859. As águas dos mares se acham mais baixas que a terra?
  Não Senhor; as águas dos mares se acham mais altas que 

a terra.
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860. Mas, se achando as águas mais altas que a terra, como é 
que não derramam, sendo os globos terrestres redondos?

  Porque as águas estão sujeitas ao coração da terra, atra-
tivamente.

861. Existem só águas nos mares e nas veias internamente nos 
corpos mundiais?

  Não Senhor, existe também no espaço, atmosfericamen -
te, condensadas em vapor.

862. Mas, como, ou de que forma, se acham as águas no espaço?
  Sublevadas em vapor.

863. Mas, de onde são tomadas as águas que são sublevadas em 
vapor?

  Da terra, dos mares, lagos ou rios.

864. De que forma é sublevada o vapor da terra, dos mares, la-
gos ou rios?

  Pelo movimento automático da atmosfera.

865. Onde se acha o vapor sublevado pelo movimento atmosfé -
rico?

  No anel atmosférico que envolve a cada mundo, seme-
lhante a uma faixa.

866. Que faz, naturalmente, este vapor que se acha sublevado ao 
anel atmosférico?

  Transforma-se em chuva, em pedra, ou em neve, caindo 
sobre a face da terra.

867. Mas, para que �m, naturalmente, se subleva, por natureza, 
este vapor ao anel atmosférico?
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868. Mas, de que forma se faz, naturalmente, este movimento 
atmosférico de sublevação vaporosa, a transformação de 
água em vapor, de vapor em água, em pedra ou neve?

  Pelo �uxo e re�uxo dos mares e dos corpos terrestres, at -
mosfericamente, em relação ao calor interno dos mundos, 
com os Sóis.

869. Mas, qual é a causa do vapor, que se  acha  incorporado 
ao anel atmosférico, transformar-se em água, em pedra ou 
neve?

  O vapor transforma-se pelo movimento atmosférico, se 
derrete, resfriando-se, transformando-se em água.

870. Mas, como se transforma em pedra ou neve no espaço?
  Este congelamento depende do tempo e das camadas 

atmosféricas que atravessa essa água, que denominamos 
chuva.

871. Mas, tem alguma força, supremamente poderosa, que 
equilibra este movimento atmosférico?

  Têm sim Senhor, duas forças poderosas que regularizam 
e equilibram o movimento atmosférico.

872. Quais são essas duas forças, supremamente poderosas?
  Os dois sistemas supremamente naturais.

873. Quais são os dois sistemas supremamente naturais?
  O Sistema Solar e o Sistema Lunar.
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OS DOIS SISTEMAS ASTRAIS.

874. Qual é o efeito do Sistema Solar?
  O efeito do Sistema Solar é seco, quente e progressivo.

875. De que se compõe o Sistema Solar?
  Da cooperação in�nita dos Sóis e dos Luzeiros.

876. Que quer dizer Luzeiros?
  Luzeiros quer dizer: mundos que estão sob a in�uência 

do Sistema Solar.

877. Então, quais são as vidas que pertencem ao Sistema Solar?
  Os Sóis, os Luzeiros, o sexo masculino nos Reinos: Vege -

tal e Animal.

878. De que natureza atmosférica é o sexo masculino?
  De natureza quente, seca e progressiva.

879. Mas, qual é o efeito atmosférico, naturalmente, na tempe-
ratura do Sistema Solar?

  Quente e seco.

880. Qual é o efeito do Sistema Lunar?
  O efeito do Sistema Lunar é frio, úmido e retentivo.

881. De que se compõe o Sistema Lunar?
  Da vida cooperativa, in�nitamente, das Luas e das Estre -

las.

882. Que quer dizer Estrelas?
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  Estrelas quer dizer: pequenas Luas, astros que se acham 
abaixo da in�uência do Sistema Lunar.

883. Quais são as vidas que estão abaixo da in�uência do Siste-
ma Lunar?

  O sexo feminino nos Reinos: Vegetal e Animal.

884. De que natureza atmosférica é o sexo feminino?
  De natureza fria, úmida e retentiva.

885. Mas, qual é o efeito atmosférico  na temperatura do Siste-
ma Lunar?

  Úmido e frio.

886. Como se efetua este movimento atmosférico destes dois 
sistemas?

  Pelo movimento rotativo dos mundos em relação com 
a terra, e, com a Força Motora da Vida. Quando domina 
o Sistema Solar teremos calor e temperatura seca; quando 
domina o Sistema Lunar teremos tempo fresco e úmido. 
Na temperatura balanceada de ambos os sistemas teremos 
temperatura média.

887. Que aconteceria se mandasse só o Sistema Solar?
  Se mandasse o Sistema Solar não existiria vida sobre os 

mundos, porque seriam carbonizados pelo calor.

888. Que aconteceria se mandasse ou dominasse só o Sistema 
Lunar?

  Se dominasse só o Sistema Lunar, também não existi-
riam vidas sobre os mundos, e mesmo a rotação mundial 
se tornaria custosa e difícil, porque seria tudo transforma-
do numa pedra de gelo.
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889. O movimento transpirador, atmosfericamente, é indepen-
dente ou cooperativo?

  O movimento das transpirações atmosféricas é coopera -
tivo, e cada corrente tem sua cooperação, in�nitamente.

CAPÍTULO   XLVII

FORÇAS AUXILIARES DO MOVIMENTO 
ATMOSFÉRICO: REINO VEGETAL E REINO 

ANIMAL.

890. O movimento transpirador ou transpiratório da atmosfera 
depende só das forças criadoras dos dois sistemas e dos 
recursos absolutos do Reino Mineral?

  Não Senhor meu Mestre, segundo as indicações do Se-
nhor, tem ainda exteriormente forças auxiliares.

891. Quais são essas forças auxiliares exteriores?
  Essas referidas forças auxiliares partem do Reino Vege-

tal e do Reino Animal.

892. De que forma pode o Reino Vegetal auxiliar movimento  
transpiratório da atmosfera?

  Pela gravitação da vida.

893. Mas, como se efetua esta gravitação?
  Em todas as vidas se acha a lei de gravitação, efetuada 

pelo desejo de viver.

894. Então, é o desejo de viver que ajuda ao movimento trans-
pirador da atmosfera?

  Sim Senhor meu Mestre, todas as vidas quando se acham 
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abaladas suas forças vitais, pedem recursos à Suprema Na-
tureza Criadora.

895. O Reino Vegetal pede recursos à Suprema Natureza Cria-
dora?

  Pede sim Senhor.

896. Quando e de que forma pede recursos o Reino Vegetal?
  No tempo da seca quando demora a chover, enxuga-se 

a face da terra e a umidade externa acaba; as plantas que 
se acham mais afastadas da umidade interna vão faltando 
as energias de vida, o sangue vai diminuindo e começam a 
murchar. Nesses momentos fatais é que proclama o recur-
so da vida, auxiliando atrativamente a transpiração auto-
mática da atmosfera.

897. Então, as plantas do Reino Vegetal também sentem em si 
próprias a ofensa contra a vida?

  Sente sim Senhor, tudo quanto é vida sente as ofensas 
contra a mesma, pois todas tem em si atributo do senti-
mento, consciente ou inconscientemente.

898. Então, meu discípulo: As plantas no tempo da seca procla-
mam a umidade?

  Sim Senhor meu Mestre, segundo os seus sagrados ensi -
namentos, as plantas do Reino Vegetal, no tempo de seca, 
proclamam atrativamente a umidade.

899. Então, as plantas também têm organizadas, naturalmente, 
a lei de gravitação, e elas mesmas pedem à Suprema Natu-
reza Criadora os recursos de vida?

  Sim Senhor, a própria vida já sabe os seus deveres e co-
nhece as necessidades de seus corpos materiais, organi-
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zados por natureza, pois quando o Sistema Solar se torna 
excessivo, as plantas vegetais procuram os recursos do Sis-
tema Lunar, e quando o Sistema Lunar se torna excessivo, 
procuram o recurso do Sistema Solar.

900. Então, as vidas do Reino Animal têm ação sobre a atmos-
fera?

  Tem sim Senhor, pois a necessidade de viver é um esti-
mulante da própria vida.

901. Então, todas as vidas do Reino Animal tem a mesma força 
atrativa?

  Não Senhor, as forças auxiliares produzidas pelo Reino 
Animal estão classi�cadas segundo o grau de sentimento e 
distintivo de cada espécie.

902. Qual é a espécie que mais sente e tem maiores distintivos?
  A Espécie Humana.

903. A proclamação da vida se faz individual ou cooperativa-
mente?

  A proclamação da vida vegetal é feita cooperativamente, 
e, a proclamação de vida animal também é feita cooperati-
vamente, mas, também, pode ser feita individualmente.

904. Quem pode pedir recurso à Suprema Natureza Criadora 
individualmente?

  A Espécie Humana.

905. Uma criatura tem poder sobre a natureza atmosférica para 
atrair ou afastar as coisas necessárias, dos recursos que ofe -
rece a Suprema Natureza Criadora, atmosfericamente?

  Tem sim, poder meu Mestre, desde que  a  operação do  
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pensamento  da  criatura  trabalhe,  naturalmente, de acor-
do com a vontade de Deus.

906. Então, as vidas dos dois últimos Reinos estão bem quando 
os dois sistemas trabalham equilibradamente?

  É sim   Senhor,  é  um  gozo  para  as  vidas  e  um movi-
mento fácil, quando os dois sistemas trabalham em graus 
naturalmente equilibrados.

907. Então, estas são as forças auxiliares da transpiração atmos -
férica?

  São estas mesmas, sim Senhor.

908. Estas forças auxiliares têm só relação mundial, ou tem re-
lação cooperativa com outras vidas no In�nito?

  Não existem no In�nito efeito individual, todos os efei-
tos, geralmente, são in�nitamente cooperativos.

CAPÍTULO   XLVIII

UMIDADE EXTERNA DOS GLOBOS 
TERRESTRES.

909. Depende da chuva toda umidade que há sobre a face da 
terra?

  Tem umidade sobre a face da terra que não depende da 
chuva.

910. De onde vem, então, a outra forma de umidade?
  Tem umidade que aparece do lado interno dos mundos.

911. De que forma aparece a umidade do lado interno dos 
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  Pela aproximação da camada de veias que há sobre a face 
da terra, e pelo quebramento de veias.

912. Como se chama o aparecimento de água do lado interno 
dos mundos?

  Fontes naturais e lagos.

913. Mas, qual é o nome naturalmente deste aparecimento de 
água do lado interno dos mundos?

  Hemorragia procedente do lado interno.

914. Mas, de que forma aparece esta hemorragia interna, para o 
lado externo dos mundos?

  Pelo quebramento das veias mundiais, ou pela perfura-
ção das mesmas.

915. De que forma quebrou e quebra as veias mundiais, para 
aparecer estas hemorragias do interno para externo?

  Pelas escavações feitas pelos vulcões e pelas escavações 
feitas pelas chuvas, ou mesmo no tempo do recolhimento 
das águas aos mares.

916. Então a hemorragia se manifesta de várias formas?
  A hemorragia se manifesta de três formas superiores.

917. Quais são essas três formas superiores da hemorragia in-
terna?

  As três formas superiores de hemorragia interna são: As 
fontes naturais, os lagos e a umidade.

918. Tem todas, o corrimento permanente de água?
  Corrimento permanente de água só tem uma espécie de 
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919. Qual é a espécie de hemorragia que tem corrimento per-
manente, na hemorragia interna?

  As fontes naturais.

920. E as outras formas de hemorragia como se efetuam?
  A umidade pode aumentar até a ponto de ter certo cor-

rimento mais ou menos abundante, segundo seja o recurso 
ou aumento de água que recebem as veias �nitas de umi-
dade externa, transmitida pelas chuvas, podendo diminuir 
até a ponto de enxugar, pela ausência das mesmas.

921. Qual é então a outra forma de hemorragia?
  A outra forma de hemorragia são os lagos, cuja hemor-

ragia permanecem as águas estancadas.

922. Então, os mundos perdem também sangue hemorragica-
mente?

  Não Senhor meu Mestre: Segundo as instruções recebi-
das de Vossa Excelência, anteriormente, justi�cam que os 
mundos não perdem nem uma gota sequer de seu sangue.

923. Mas, tendo três formas de hemorragia, como é que não 
perdem nem uma gota de seu sangue, os mundos?

  Os corpos mundiais são muito diferentes ao nosso cor-
po nesse ponto, porque o nosso corpo derrama o sangue 
sobre outro corpo, e os corpos planetários derramam seu 
sangue sobre seu próprio corpo e todas as sobras externas, 
de ambos �uxos, voltam novamente ao coração da terra.

924. Por onde voltam as águas restantes do lado  externo ao co-
ração dos mundos?
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  Pelos córregos ou rios, os quais se incorporam, voltando 
novamente ao coração da terra.

925. De que forma estes esgotos foram feitos, pelos quais as 
águas voltam aos mares?

  Pela escavação   vulcânica,   e   pelas   escavações feitas 
pelas próprias águas.

926. Então, os mundos têm duas espécies de veias, uma interna 
e outra externa, e ambas se acham em contato com o cora-
ção mundial?

  Tem sim meu Mestre.

CAPÍTULO   XLIX

COMO SE ACHAVAM OS MUNDOS 
NOS PRIMEIROS DIAS, QUANDO SE 

RECOLHERAM AS ÁGUAS AOS MARES.

927. Como se achavam os mundos nos primeiros dias, quando 
foram as águas recolhidas ao coração de cada planeta ter-
restre?

  Nus e peladinhos, semelhantes a uma criancinha quan-
do recém nascida do ventre materno.

928 Quantos Reinos existiam naquele tempo?
  Nos primeiros tempos quando foram recolhidas as águas 

aos mares existia só o Reino Mineral.

929. Então, naquele tempo não existiam o Reino Vegetal e o 
Reino Animal?

  Não existiam, porque não tinham sido criados ainda.
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A CROSTA ASTRAL E SUAS NOVIDADES.

930. Que é crosta astral?
  A crosta astral é composta dos próprios líquidos vaporo -

sos aglomerados.

931. Por que motivo a crosta astral se compõem de tantas cores?
  Devido às espécies e qualidades de minerais.

932. De que forma foi feito os buracos, os subterrâneos e os 
ocos, no meio da crosta astral?

  Todas estas cavidades foram feitas no tempo da aglome-
ração dos líquidos astrais.

933. Mas, de que forma foram feitos?
  Por intermédio das explosões vulcânicas, ou pelos gases, 

água ou vapor comprimido, foi feito os ocos, os subterrâ-
neos ou as cavidades no maciço da crosta astral.

CAPÍTULO LI

INCORPORAÇÃO DAS ESSÊNCIAS, 
DAS ESPÉCIES E AS QUALIDADES DE 

MINERAIS.

934. Por que motivo a crosta astral se divide em camadas, e em 
diversas cores?

  Estas camadas, e esta divisão de cores, são feitas pela in-
corporação das espécies e qualidades de minerais.
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935. Quando se fez esta incorporação de espécies e qualidades 
de minerais?

  Quando se achava todo o Reino Mineral diluído em lí-
quidos vaporosos, in�nitamente.

936. Esta incorporação de espécie e qualidades de minerais se 
achou em cada mundo, ou tem cada espécie ou qualidade 
uma vida cooperativa, in�nitamente?

  Materialmente tem cada espécie e qualidade a sua incor-
poração e é mundial, mas  as  essências,  espiritualmente,  
têm vida cooperativa, in�nitamente.

937. Então, quer dizer que cada espécie ou qualidade tem seu 
corpo material organizado em cada mundo, in�nitamente, 
e cada espécie e qualidade de minerais tem seu Corpo Es-
piritual incorporado, in�nitamente?

  Tem sim, cada espécie e qualidade a sua representação 
corpórea, materialmente, em cada mundo, e a sua repre-
sentação essencialmente espiritual, in�nitamente.

938. As espécies e as qualidades de minerais se auxiliam e se 
protegem uns aos outros?

  Sim, a vida do Reino, ou dos Reinos, é cooperativa, in�-
nitamente, porém de maior a menor, de planitude em pla-
nitude.

939. Mas, de que forma foram fundidos os minerais, para trans -
formar-se em crosta astral?

  Em sua primeira transformação reconhecida pela in-
teligência humana, o Reino Mineral já estava diluído em 
caldo, in�nitamente, pelo calor interno do Corpo In�nito, 
e, depois que diminuiu o calor transformou-se em corpos 
astrais.
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MECÂNICA ATMOSFÉRICA ACERCA DA 
CHUVA.

940. Como se produz os efeitos transpiratórios da chuva?
  Pelo movimento atmosférico, auxiliado pelas forças au-

xiliares.

941. De onde vem a chuva para o terra?
  Das nuvens que compõem o anel atmosférico, que circu -

la a cada mundo.

942. De onde sobem as águas aos anéis atmosféricos?
  Dos mares, dos rios, dos lagos, e mesmo do �uxo e re�u -

xo da terra, removido automaticamente pela atmosfera.

943. Mas, de que forma sobem as águas ao anel atmosférico?
  Convertidas em vapor.

944. Como se transforma a água em gelo ou neve?
  Isto depende das camadas atmosféricas que atravessa a 

água depois de desmanchada a fumaça vaporosa, pelo seu 
esfriamento, a qual se transforma em água.

945. Que força produz o trovão?
  Pelas descargas produzidas pelos encontros da atmosfe-

ra tempestuosa.

946. Como se produz o relâmpago?
  Pelos próprios encontros atmosféricos, tempestuosa-

mente.
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A chuva vem sobre a terra ou é atraída sobre a mesma?
  A chuva meu Mestre, é geralmente atraída sobre a terra.

948. Mas, de que forma é atraída a chuva sobre os globos terres -
tres?

  Pela gravitação atrativa da própria vida mundial.

949. Meu discípulo, qual é a força que movimenta a temperatu-
ra atmosférica?

  O Sistema Solar e o Sistema Lunar, em relação com a 
vida planetária.

950. Este movimento atmosférico pertence ao Reino Mineral?
  Pertence sim; o Reino Mineral é a Força Motora da Vida, 

mas tem forças auxiliares, relativamente.

951. Quais são essas forças auxiliares?
  O Reino Vegetal e o Reino Animal produzem forças au-

xiliares no movimento atmosférico. O Reino Vegetal em 
ação sobre a atmosfera atrai, automaticamente, a chuva na 
hora de sua necessidade, quando açoitado pela seca.

952. Então, o Reino Animal também tem ação e domínio sobre 
a chuva e o tempo?

  Tem sim Senhor, mas conscientemente só tem domínio 
uma espécie.

953. Qual é a espécie que tem ação e domínio conscientemente 
sobre a chuva e o tempo, geralmente?

  A Espécie Humana.

954. Tem alguma outra força que auxilia ao movimento atmos-
férico?
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Tem sim Senhor.

955. Qual é a força auxiliar deste movimento?
  O �uxo e re�uxo dos mares, in�nitamente, em relação 

com o Sistema Solar.

956. Então, todas estas coisas ajudam a mecânica atmosférica?
         Sim,   todas   estas   coisas   ajudam   a   mecânica atmosférica.

CAPÍTULO LIII

O VENTO.

957. Que é vento?
  O vento é um produto ou força natural, produzido pelas 

velocidades.

958. Qual é a primeira velocidade que produz o vento?
  A rotação planetária.

959. Tem alguma outra velocidade que produz o vento?
  Tem sim Senhor. Toda  velocidade  natural,  ou produzi -

da pela mente física humana, de maior a menor, produz o 
vento.

960. De que forma são produzidas as mudanças do vento?
  As mudanças do vento são produzidas pela barra atmos -

férica, segundo a posição que se põe,  removida  do  anel  
atmosférico, pela própria mecânica atmosférica.

961. O vento é um elemento sólido, ou se acha reunido a outras 
forças ou essências naturais?
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  O vento se acha ligado às correntes elétricas; entre o 
vento e a eletricidade compõem a atmosfera.

962. Só se compõe a atmosfera, do vento e da eletricidade?
  A atmosfera se compõe de muitas substâncias.

963. Quais são as substâncias essenciais que, supremamente, 
compõe a atmosfera?

  A atmosfera se compõe de eletricidade, do vento, do 
vapor, das substâncias minerais, das substâncias vegetais 
e das substâncias animais, tendo uma essência suprema-
mente administrativa, que é a inteligência humana.

964. A atmosfera se limita só em volta de cada mundo?
  A atmosfera enche o espaço, in�nitamente, numa forma 

gasosa ou expressiva.

965. Não há algum lugarzinho que a atmosfera não enche no 
seio do In�nito?

  Não há; todo o seio do In�nito está cheio, expressiva-
mente, pela atmosfera.

CAPÍTULO LIV

ROTAÇÃO PLANETÁRIA.
 
966. Que quer dizer rotação planetária?
  Rotação planetária quer dizer: movimento rotativo dos 

mundos.

967. Todos os mundos rodam no espaço in�nito?
  Sim Senhor, no seio do In�nito todos os mundos rodam 



de maior a menor.

211

968. Que faz rodar os mundos no seio do In�nito?
  A lei de gravitação.

969. Que quer dizer lei de gravitação?
  A lei de gravitação quer dizer: os direitos  a  viver que o 

Espírito Supremo de Vida, naturalmente in�nita, dá a cada 
ser criado.

970. Então, a vida de todos os mundos, in�nitamente, forma a 
lei de gravitação?

  Forma sim, uma lei de gravitação, in�nitamente.

971. Mas, que é gravitação?
  Gravitação é uma força atrativa que cada vida requer, 

dentro dos direitos naturais de viver. Cada vida tem em si, 
criada por natureza, essa lei de gravitação de vida.

972. Os mundos rodam sempre no mesmo lugar?
  Não Senhor meu Mestre, os mundos além de rodar so-

bre ai mesmo, ainda tem suas translações.

973. Então, a lei de gravitação é  uma força  meramente atrativa?
  Não Senhor, a lei de gravitação se compõe de duas forças 

supremas: uma atrativa e outra expressiva.

974. A atração da lei de gravitação quer dizer: gravitação pela 
vida, e, expressão o que quer dizer?

  A expressão da lei de gravitação quer  dizer:  Relação e 
encontro das espécies e das qualidades, direitos naturais de 
proteção à vida; vida cooperativa dos Reinos, das espécies, 
das qualidades, seres e coisas criadas e que tem vida.
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Mas, de que é produzida a lei de gravitação?
  De um conjunto das essências minerais, nas quais se li-

gam as essências das espécies e qualidades dos dois últi-
mos Reinos: Vegetal e Animal.

976. Em quantas planitudes se dividem  os  mundos  do Reino 
Mineral?

  Em quatro planitudes, supremamente, no seio do In�ni -
to, de maior a menor.

977. Os mundos rodam no espaço sublevado do ar?
  Rodam sim Senhor.

978. Por que motivo os mundos, estando rodando no espaço, 
não caem de sua órbita?

  Os mundos não podem cair de sua órbita porque estão 
sujeitos pela lei de atração, e porque sendo o seio do In�-
nito todo cheio e repleto pela atmosfera, expressivamente, 
não tem para onde cair. As vidas só podem ser atraídas por 
outras vidas de potências superiores de atração.

979. Por que motivo os mundos não param em sua marcha ro-
tativa?

  Os mundos não podem parar em sua marcha rotativa 
porque as voltas são atrativas.

980. Se as voltas são atrativas, por que motivo os mundos não 
rodam mais de seu estado normal?

  Os mundos não podem sair de seu estado normal, por-
que estão sujeitos pela lei de retenção.

981. Então os mundos não são livres em sua marcha rotativa?
  Não Senhor, os mundos não têm cada um, liberdade ab -
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soluta em sua marcha rotativa, porém são sujeitos uns aos 
outros.

982. Tem, além da lei de gravitação, algumas outras essências 
que faz rodar os mundos?

  Sim, mesmo a lei de gravitação é composta de um con-
junto de minerais; este conjunto essencial das espécies e 
qualidades de minerais compõe o �uído vital de cada 
mundo, o qual ajuda a rotação mundial.

983. Então, por intermédio deste �uído, os mundos são obriga-
dos a rodar?

  Os mundos não rodam por si mesmos, a marcha rota-
tiva dos mundos é atrativa; uns fazem rodar aos outros de 
maior a menor, por intermédio de uma faixa imanada que 
envolve cada mundo.

984. Então, as voltas rotativas de cada mundo são removidas 
pela marcha rotativa dos outros mundos?

  É sim Senhor.

CAPÍTULO LV

CRESCIMENTO E DIMINUIÇÃO DOS DIAS.

985. Como se produz o crescimento e diminuição dos dias?
  Isto depende da combinação e descombinação das alças 

imanadas, segundo o domínio relativo da lei de gravitação.

986. Mas, como produzem esta combinação e descombinação, 
o aumento e diminuição dos dias?

  O nosso mundo, o tomaremos para exempli�car este 
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movimento atmosférico: Quando as alças imanadas do 
polo norte entram em combinação, aumentam as forças 
atrativas, e o mundo pende atrativamente para o polo nor-
te; se porventura morarmos no sul, teremos os dias mais 
cumpridos, e os que residem no norte, mais curtos. Quan-
do chega o tempo marcado, por natureza, entram as com-
binações das alças, relativamente, no lado sul, e a descom-
binação do lado norte; o polo pende para o sul, ai então os 
moradores do norte terão dias cumpridos, e os moradores 
do sul dias curtos, porque o sul penderá para o lado norte 
pelo declínio do planeta.

987. Mas, como compreenderíamos melhor este problema do 
crescimento e diminuição dos dias?

  É fácil de compreender: Quando o polo norte desce, o 
polo Sul sobe, se colocando mais no centro da carreira do 
Sol, então, conforme vai subindo, os dias vão se tornan-
do mais cumpridos no sul, e as noites mais cumpridas no 
norte. Quando o polo sul desce aparecem os dias com um 
crescimento relativo, e as noites no polo sul caem, cres-
cendo relativamente, porque o polo norte vem mais para o 
centro da carreira do Sol.

988. Onde nós encontramos os dias curtos?
  Debaixo do planeta.

989. Debaixo do planeta  em  que residimos, à  sombra do mes-
mo?

  É sim Senhor.

990. Qual é o polo mais afastado da carreira do Sol?
  O polo norte.
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MOVIMENTO INTERNO DO REINO 
MINERAL.

991. É muito grande o Reino Mineral?
  In�nitamente grande.

992. O Corpo In�nito pertence todo ao Reino Mineral?
  Pertence sim Senhor.

993. Então, o Reino Mineral se compõe só de uma vida?
  Não Senhor, o Reino Mineral se compõem de duas vi-

das.

994. Quais são essas duas vidas do Reino Mineral?
  Vida externa e vida interna.

995. Qual é a vida interna?
  O imenso Corpo In�nito.

996. Qual é a maior: a vida interna ou a vida externa do Reino?
  A vida externa do Reino Mineral é maior, desde que a 

interna se acha no seio da vida externa.

997. Então, que compõe a vida interna do Reino Mineral?
  O Coração do In�nito, os Universos, as Esferas e os 

mundos.

998. Como se classi�ca e se distingue a vida interna do Reino 
Mineral?

  Em símbolos, planitudes, espécies e qualidades.
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Como se distinguem e se compreendem os símbolos?
  Símbolos se distinguem e se compreendem por: Sóis, 

Luas, Luzeiros e Estrelas.

1000. Como se distinguem e se compreendem as planitudes?
  As planitudes se distinguem por: Coração do In�nito, 

Universos, Esferas e mundos.

1001. Que são espécies?
  Espécies são as espécies de minerais que tem o Reino.
1002. Que quer dizer qualidade?
  Qualidade quer dizer: as qualidades de minerais que 

tem cada espécie.

1003. Que quer dizer Sóis? 
  A palavra Sóis refere-se a todos os Sóis que contém a 

vida interna do Reino Mineral.

1004. Que quer dizer Luas?
  Luas quer dizer, ou refere-se a todas as Luas que há na 

vida interna do Reino.

1005. Que quer dizer Luzeiros?
  Luzeiros quer dizer: mundos que estão abaixo da in�u-

ência do Sistema Solar.

1006. Que quer dizer Estrelas?
  Estrelas quer dizer: mundos que estão abaixo do Sistema 

Lunar.

1007. Está em movimento a vida externa do In�nito?
  Do Corpo In�nito não sei.
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É muito grande o In�nito?
  É grande, imensamente, mas o seu tamanho eu não sei.

1009. Está em movimento a parte interna do Reino, a qual se 
acha no seio do In�nito?

  No seio do In�nito tudo roda, tudo marcha e tudo evo-
luí.

CAPÍTULO   LVII

ROTAÇÃO E TRANSLAÇÃO DOS MUNDOS.

1010. A rotação planetária tem só um movimento?
  Não Senhor meu Mestre, a rotação planetária tem mais 

de um movimento.

1011. Todos os mundos rodam?
  Rodam sim Senhor.

1012. Quantos movimentos têm a rotação planetária?
  Quatro na marcha rotativa, isto é, um rotativo e três de 

translação.

1013. Como se distinguem estes movimentos, e estes movimen-
tos de translação?

  O movimento rotativo trata-se das voltas que os mun-
dos dão sobre si próprio.

1014. Os movimentos de translações como se efetuam?
  Os mundos, além de rodar sobre si mesmo, ainda mar-

cham em roda do Sol.
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As Esferas Planetárias também rodam?
  As Esferas Planetárias também rodam, e além de rodar 

sobre si mesmas, ainda marcham em roda do Sol dos Uni-
versos.

1016. Os Universos também rodam sobre si mesmo e tem movi-
mentos de translação?

  Sim Senhor, os Universos rodam sobre si mesmo, e tem 
um movimento de translação em roda do Sol que há, su-
premamente, no Coração do In�nito.

1017. O Coração do In�nito roda sobre si mesmo?
  Roda sim Senhor.

1018. Então, entre rotações e translações quantos movimentos 
têm os mundos?

  Quatro.

1019. As Esferas Planetárias quantos movimentos tem?
  Três.

1020. Os Universos quantos movimentos tem?
  Dois.

1021. O Sol que há no Coração do In�nito quantos movimentos 
tem?

  Um só movimento.

1022. Então, os Sóis também têm movimentos de translações?
  Tem sim Senhor, pois são eles que geralmente fazem gi-

rar aos corpos pertencentes a cada sistema, de planitude 
em planitude.
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1023. Como se acha organizada, por natureza, a marcha rotativa 
dos Sóis?

  O Sol de nosso sistema tem três movimentos, igual a to-
dos os Sóis das Esferas que existem no seio do In�nito: um 
de rotação, sobre si mesmo, uma translação em roda do Sol 
dos Universos e outra em roda do Sol que há no Coração 
do In�nito.

1024. O Sol que há no Coração dos Universos tem muitos movi-
mentos?

  Os Sóis dos Universos tem dois momentos: Um de rota-
ção sobre si mesmo e um de translação, em roda do Sol que 
há no Coração do In�nito, de onde parte a Força Motora 
da Vida, cujo Supremo Sol, tem só um movimento rotativo 
sobre si mesmo.

1025. As Luas também têm movimentos rotativos, igual aos de-
mais corpos astrais?

  Tem sim meu Mestre, já dissemos segundo nos ensinam 
as suas santas instruções, que no seio do In�nito tudo mar-
cha e tudo evolui, constantemente.

1026. Quantos movimentos executa a Lua que nos ilumina a noi -
te?

  Quatro, sem contar a translação que faz sobre os mun-
dos.

1027. Quais são esses quatro movimentos da Lua?
  Um sobre si mesma; um em volta do Sol; um em volta 

dos Universos, e um em volta do Sol que há no Coração do 
In�nito, e, todas as Luas marcham assim, sucessivamente. 
As Luas menores, os pequenos satélites, têm cinco movi-
mentos, com a rotação que fazem em roda dos mundos de 
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1028. Dá muitas voltas a Lua, supremamente, de nosso sistema, 
sobre si mesma em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias?

  Doze voltas.

CAPÍTULO LVIII

A LUZ SOLAR.
 
1029. Os Sóis têm luz permanente em si mesmo?
  Sim meu Mestre, os Sóis têm luz permanente em si mes -

mo.

1030. De onde recebem a luz os Sóis?
  Os Sóis, eles mesmos, já é uma parte essencial da Supre-

ma Natureza Criadora, a qual se acha ligada, in�nitamen-
te, de planitude em planitude, permanentemente.

1031. Quantas planitudes solares existem no seio do In�nito?
  No seio do In�nito existem três planitudes solares, su-

premamente, mas a força viva é transmitida, de planitude 
em planitude.

1032. O Sistema Solar só tem três planitudes?
  Supremamente só tem três, mas ainda tem duas inferio-

res a estas.

1033. Quais são as outras duas planitudes inferiores?
  Os Luzeiros, pequenos mundos pertencentes ao mesmo 

sistema e ao sexo masculino.
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Mas, as três supremas planitudes são todas iguais?
  Não Senhor, de maior a menor, a vida é  transmitida de 

planitude em planitude.

1035. Como se acha organizada, de planitude em planitude, esta 
transmissão de vida supremamente natural?

  O Coração do In�nito é a Força Motora da Vida da Su-
prema Natureza Criadora; no Coração do In�nito se acha 
o Primeiro e Supremo Sol, o qual tem força vital su�ciente 
para transmitir vida ao lado externo e interno do In�nito; 
esta é a primeira e suprema planitude.

1036.  Quais são as demais planitudes, de maior a menor, rela-
tivamente, do lado interno do In�nito?

  O Coração do In�nito transmite vida ao Coração dos 
Universos; O Coração dos Universos transmite vida ao 
Coração das Esferas; O Coração das Esferas transmite vida 
ao coração dos mundos. O coração dos mundos, em rela-
ção com as Esferas, transmite vida, automaticamente, aos 
corações das vidas que compõem os últimos dois Reinos.

1037. Mas, quais são as planitudes que pertencem e estão abaixo 
da in�uência do Sistema Solar?

  Os Luzeiros são pequenos Sóis que estão abaixo da in-
�uência dos  Sóis das Esferas  Planetárias, e o  sexo mascu -
lino nos dois últimos Reinos, os quais completam as cinco 
planitudes.

1038. Nos dois últimos Reinos tem alguma parte, supremamente 
essencial, pertencente ao Sistema Solar?

  Tem sim Senhor. A Espécie Humana, o Homem.

1039. Como se chama o Sistema Solar em toda sua extensão?
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Corrente naturalmente positiva.

CAPÍTULO   LIX

SISTEMA LUNAR.

1040. Que quer dizer Sistema Lunar?
  Meu Mestre, Sistema Lunar é uma corrente contrária ao 

Sistema Solar.

1041. Por que motivo o Sistema Lunar é contrário ao Sistema So -
lar?

  Porque o Sistema Lunar é de natureza atmosférica úmi-
da, fria e retentiva; e o Sistema Solar é de  natureza atmos-
férica quente, seca e progressiva.

1042. Então, o Sistema Lunar prejudica a vida, ou embaraça o 
seu respectivo progresso?

  Não, ao contrário, entre ambos os sistemas criam e equi -
libram o movimento vivi�cador da mesma.

1043. Que quer dizer Luas?
  Luas são satélites pertencentes à corrente naturalmente 

retentiva.

1044. Mas, de que se compõem os satélites?
  São mundos compostos de essências minerais, porém, 

pertencentes à corrente retentiva, de natureza úmida e fria.

1045. As Luas têm luz permanente em si mesma?
  Não Senhor, as Luas recebem a luz do Sistema Solar.
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FAZES DA LUA.

1046. Então, as Luas recebem a luz dos Sóis, in�nitamente?
  Recebem sim Senhor.

1047. Tem provas reais de que as Luas  recebem a luz dos Sóis?
  Tem sim Senhor.

1048. Quais são as provas que realmente testi�cam que as Luas 
recebem a luz dos Sóis?

  As próprias Luas  mostram,  pelas  mudanças  de suas 
fazes, em seus respectivos movimentos rotativos.

1049. Que quer dizer fazes do Sistema Lunar, ou das Luas?
  Fazes quer dizer: as posições que estes astros apresentam 

em sua marcha rotativa.

1050. Apresentam muitas posições as Luas em sua marcha rota-
tiva?

  Cinco; quatro visíveis pela humanidade, materialmente, 
e uma invisível, isto é, quando a contemplação é feita sem 
aparelhos.

1051. Qual é o motivo de apresentar a Lua cinco fazes em sua 
marcha rotativa?

  Pois, é devido a ela não ter luz permanente, que se apre-
senta.

 
1052. Meu Mestre, por que se apresenta a claridade das Luas em 

quatro fazes ou posições?
  Porque a luz que ilumina de noite e nós contemplamos 



224

neste astro é o dia da Lua, pois nós enxergamos a  parte 
iluminada pelo Sol.

1053. Então, quantas posições nos apresenta o dia lunar?
  Quatro; cinco com a lua perdida.

1054. Quantas posições nos apresenta a noite da lua?
  Quatro; cinco com a lua perdida.

1055. Quais são as quatro posições do dia da lua?
  Lua nova; quarto crescente; lua cheia e quarto minguan -

te.

1056. Como se classi�cam estes movimentos naturais, �loso�ca -
mente?

  Lua nova, quer dizer: apareceu o dia lunar para nós; 
Quarto crescente quer dizer: cresceu o dia lunar para nós; 
Lua cheia quer dizer: chegou o dia lunar para nós; Quarto 
minguante quer dizer: está diminuindo o dia lunar para 
nós; Lua perdida quer dizer: acabou o dia lunar para nós, 
estamos abaixo da in�uência da noite da Lua.

1057. Então, quando desaparece o dia lunar �camos abaixo da 
in�uência da noite da Lua?

  Ficamos sim meu discípulo.

1058. Quais são as quatro posições que nos apresenta a noite lu-
nar?

  A lua nova - primeira posição; Quarto crescente - se-
gunda posição; Lua cheia � terceira posição; Quarto min-
guante - quarta posição; e Lua perdida � quinta posição.

1059. Em quantas posições temos confronto direto totalmente 
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  Em uma posição.

1060. Qual é essa posição que temos confronto com o dia da lua?
  Na lua cheia.

1061. Qual é a posição que temos confronto direto com a noite 
da lua?

  Quando desaparece completamente o dia lunar para 
nós.

1062. Todos estes movimentos e coisas aqui apontados perten-
cem ao Reino Mineral?

  Pertencem  sim,  esta  e  outra  imensidade que deixamos 
para trás.

CAPÍTULO LXI

REINO MINERAL – O MESTRE PERGUNTA 
AO DISCÍPULO.

1063. Que quer dizer Reino Mineral?
  Reino Mineral quer dizer: primeiras vidas criadas no 

seio do In�nito; resultado da primeira transformação uni-
versalmente in�nita.

1064. Mas, por que se chamam estas vidas resultado da primeira 
transformação: Reino Mineral?

  Porque é o Reino símbolo supremo, universalmente in-
�nito, de todos os minerais.

1065. A que Reino pertence o Corpo Orgânico do In�nito?
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  O Corpo Orgânico do In�nito não pertence a nenhum 
Reino.

1066. Por que motivo o Corpo do In�nito não pertence a ne-
nhum Reino?

  Porque são os Reinos que pertencem a ele, digo, ao Rei-
no Mineral, pois ele é o Pai e os outros são �lhos, nascidos, 
criados e vivi�cados pelo seu Espírito, e, no seio de seu 
corpo naturalmente in�nito.

1067. Que produziu a Natureza, supremamente criadora, em seu 
primeiro parto, in�nitamente?

  Um Reino, descendente de dois �lhos: um de sexo mas-
culino e outro de sexo feminino.

1068. Mas, de que descendência vem estes dois �lhos?
  Da Suprema Natureza Criadora In�nita, Verbo Criador; 

Pai e Mãe naturalmente do Reino Mineral, cujos dois �-
lhos pertencem à mesma natureza Paterna.

CAPÍTULO LXII

OS DOIS SISTEMAS – REPETIÇÃO.
 
1069. A Suprema Natureza In�nita produziu dois �lhos em seu 

primeiro parto transformador?
  Sim Senhor, produziu um casal: um �lho e uma �lha.

1070. Como se chama �loso�camente estes dois �lhos remanes-
centes da primeira transformação da Suprema Natureza 
Criadora?

  Dois sistemas.
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Que é sistema?
  Sistema é a corporação de uma parte essencial do Corpo 

In�nito da Suprema Natureza Criadora.

1072. Então, o Corpo do In�nito se dividiu em duas naturezas, 
ou em dois sistemas?

  Dividiu-se sim Senhor, em dois sistemas naturais.

1073. Como se distingue estes dois sistemas?
  Sistema Solar e Sistema Lunar. Esses dois Sistemas for-

mam duas correntes no seio do In�nito, de Vida Natural.

1074. Como se chama estas duas correntes, naturalmente?
  A primeira corrente chama-se: corrente naturalmente 

progressiva.

1075. E a segunda corrente como se chama?
  A segunda corrente chama-se: corrente naturalmente 

retentiva.

1076. Qual é a natureza da corrente naturalmente progressiva?
  É de natureza quente, seca e progressiva.

1077. De que natureza é a corrente naturalmente retentiva?
  É de natureza fria, úmida e retentiva.

1078. De onde parte a corrente naturalmente progressiva?
  Da parte interna do Corpo In�nito, ou  seja,  do coração 

do mesmo.

1079. Qual é a representação dessa corrente no seio do In�nito, 
no Primeiro Reino?

  É o Sistema Solar, do fogo astral.
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De onde parte a corrente naturalmente retentiva?
  É da parte externa do seio do In�nito, do vapor, da umi -

dade das partes frias de seu corpo.

1081. O Verbo Criador dividiu-se em dois sistemas?
  Sim Senhor, o Verbo Criador se dividiu em dois siste-

mas, ou em duas correntes de Vida Natural.

VERBO CRIADOR.

1082. Mas, tens noções certas do que é o Verbo Criador?
  O Verbo Criador é o Espírito naturalmente de Vida In� -

nita.

1083. O Verbo Criador tem consciência real e conhecimento de 
sua Vida In�nita?

  Deus Criador tem consciência real e da vida interna de 
seu Corpo In�nito; em Deus Criador nós explicaremos 
mais algumas coisas acerca do Verbo, nosso Pai Eterno.

MAIS ALGUNS ESCLARECIMENTOS 
ACERCA DOS DOIS SISTEMAS.

1084. A corrente naturalmente progressiva pertence à parte do 
fogo astral?

  Pertence sim Senhor.

1085. A corrente naturalmente retentiva pertence à parte úmida 
e fria do In�nito?

  Sim, a primeira parte do fogo astral; a segunda da parte 
fria e úmida do seio do In�nito, na incorporação de toda 
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1086. Qual é a representação destes dois sistemas no seio do In-
�nito?

  Esses dois sistemas no seio do In�nito representam , 
nesta  primeira e  suprema   transformação, como o Supre-
mo Pai e a Suprema Mãe de todos os seres  criados no seio 
do In�nito.

1087. Qual é o efeito desses dois sistemas no seio do In�nito?
  Esses dois sistemas foram  criados pela Suprema Natu-

reza Criadora e os dois sistemas criam e sustentam a vida 
permanente sobre os seres criados e equilibram a vida dos 
seres e das coisas.

1088. Então, o Verbo Criador gira e cria por intermédio deste 
casal?

  Sim Senhor, o Verbo Criador criou estes dois �lhos, sen -
do um de natureza masculina e outro feminino, por inter-
médio dos quais continua transmitir vida aos seres �nitos, 
pertencentes aos dois últimos Reinos.

1089. Então, a vida de nosso Pai Criador está ligada a nós por 
intermédio desse casal?

  A Vida Criadora não está encostada em nós, pois nós 
mesmos já somos essência dessa Vida Criadora.

1090. Então, esses dois supremos �lhos da criação que há no seio 
do In�nito, pertencem ao Reino Mineral?

  Pertencem sim, por intermédio dos quais o Criador 
transmite vida aos dois últimos Reinos.

1091. Este casal criado pela Suprema Natureza, geram e criam 
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  Sim, geram e criam juntamente, sim Senhor.

1092. Onde se efetua esta conjunção e criação?
  Esta conjunção se efetua no espaço atmosférico, e se efe -

tua a germinação sobre a face da terra.

1093. Cada sistema tem, in�nitamente, sua propriedade corpó-
rea?

  Tem sim Senhor.

1094. Mas se, se unem em conjunção, juntos, como se efetua a 
criação dessa propriedade de cada sistema?

  Isso depende de um domínio, de um sistema sobre o ou -
tro, na hora da conjunção.

1095. Mas, a propriedade de cada sistema é absolutamente a pro -
priedade de cada um?

  Não Senhor, no seio do In�nito, como o meu Senhor 
bem sabe, não há nada absoluto, pois nos corpos há pro-
priedade de cada sistema, tendo partículas de ambos.

1096. Pode se distinguir as  propriedades  de  cada  sistema sobre 
um corpo orgânico?

  Pode sim, um especialista natural distingue facilmente.

1097. Então, segundo as transformações da Suprema Natureza 
Criadora, o Sistema Solar é o Pai de todas as vidas criadas 
sobre a terra e sobre todos os mundos?

  É sim Senhor, Pai de todas as vidas criadas no seio do 
In�nito, e das que forem criadas, sucessivamente.

1098. O Sistema Lunar é Mãe de todas as vidas criadas ou por 
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  É sim Senhor.

O QUE RESULTARIA SE HOUVESSE 
MORTE EM UM DOS DOIS FUNDAMENTOS 

NATURAIS.

1099. Se faltasse o Sistema Solar o que aconteceria com as vidas 
no seio do In�nito?

  Morreriam sistematicamente por congelação, todas as 
vidas.

1100. Se faltasse o Sistema Lunar o que aconteceria com as vidas 
criadas no seio do In�nito?

  Morreriam todas as vidas sistematicamente carboniza-
das pelo calor.

1101. Só as vidas em corpos materiais que fracassariam?
  Este fracasso de queda de um dos dois sistemas prejudi-

caria até os corpos essencialmente espirituais.

1102. O Reino Mineral sofreria prejuízo se isso acontecesse?
  A queda de um sistema seria um fracasso infalível, tanto 

para as vidas criadas no seio do In�nito, como para a Vida 
In�nita, pela desorganização da Vida Natural.

1103. Mas, corre perigo que possa isso acontecer?
  Não corre perigo algum, porque a vida destes dois siste-

mas é eterna.

1104. Quais são os corpos que estão sujeitos à decomposição e à 
transformação?
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  Menos duas centralidades, os demais estão sujeitos à de -
composição e transformação.

1105. Quais são as centralidades que não estão sujeitas à decom-
posição e transformação?

  É o Coração do In�nito e o Coração dos Universos.

1106. Quais são as vidas que estão sujeitas à decomposição em 
seus corpos físicos?

  As vidas dos Reinos: Animal e Vegetal, os mundos e as 
Esferas do Reino Mineral.

1107. Mas, pode haver uma decomposição, geralmente, num só 
tempo, de todas estas vidas que estão sujeitas à decompo-
sição de seus corpos orgânicos?

  Não, esta decomposição dos corpos orgânicos, destas vi -
das, se dá relativamente, segundo o plano vital e, segundo 
as determinações da Suprema Natureza, Natural e Divina.

1108. Como se efetuam essas relações e contatos de Vida Natu-
ral, in�nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas.

 
CAPÍTULO   LXIII

A ELETRICIDADE.

1109. O que é eletricidade?
  É uma força in�nita que liga todas as vidas a um só cor-

po.

1110. De onde parte a eletricidade?
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  A eletricidade parte do Reino Mineral e abrange o seio 
do In�nito, atmosfericamente.

1111. Meu servo, de que se compõe a eletricidade?
  A eletricidade se compõe de um conjunto de essências 

minerais.

1112. Mas, de onde parte uma dessas essências que compõe a 
eletricidade?

  Das espécies e qualidades de minerais.

1113. Mas, como se denomina ou se distingue estas essências 
que compõe a eletricidade?

  Estas essências minerais que compõe a eletricidade cha-
mam-se: imã, carbono, azougue, e outros.

1114. Onde se localiza a eletricidade?
  A eletricidade é uma energia de vida que se localiza fora 

e dentro do seio do In�nito e, dentro e fora de todas as 
vidas criadas no seio do In�nito, inclusive os três Reinos.

1115. Então, a eletricidade é uma energia de Vida Natural?
  É sim Senhor, uma energia de vida naturalmente supre-

ma.

1116. Poderia haver vida no seio do In�nito, se não existisse ele-
tricidade?

  Não Senhor meu Mestre, se não houvesse a eletricidade 
não poderia haver vida no seio do In�nito.

1117. Quais são os recursos que a eletricidade presta às vidas 
criadas no seio do In�nito?

  A eletricidade é uma energia de vida que vivi�ca e mo-



234

vimenta os corpos físicos orgânicos, embalsama a matéria 
e une as vidas, cooperativamente, no seio do In�nito, atra-
tiva e expressivamente.

1118. A eletricidade presta alguns, ou outros recursos, às vidas e 
às coisas criadas no seio do In�nito?

  Presta sim Senhor.

1119. Quais os recursos que a eletricidade amplia às vidas cria-
das no seio do In�nito?

  Por intermédio das correntes elétricas se acha incor-
porado cada Reino, espécie com espécie e qualidade com 
qualidade, universal e in�nitamente.

1120. Então, quais são as planitudes supremas de união que faci -
lita a eletricidade às vidas criadas no seio do In�nito?  

  De maior a menor: união de cada espécie com sua espé-
cie, qualidade com qualidade, in�nitamente, em coopera-
ção e união de cada Reino e incorporação e união dos três 
Reinos, in�nitamente.

1121. Qual é o soberano dos três Reinos criados no seio do In�-
nito?

  É o Reino Mineral.

1122. Qual é o Reino, supremamente intermediário entre o Su-
premo Corpo da Vida In�nita, e dos três Reinos criados no 
seio do In�nito?

  É o Reino Mineral.

1123. Tem alguma usina, ou força motora, que cria e impulsiona 
a eletricidade?

  Tem sim Senhor, uma força, uma usina suprema, eterna -
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mente.

1124. Onde se acha esta suprema usina que produz esta energia 
elétrica, expressiva e atrativamente?

  No Coração do In�nito.

1125. Nas correntes elétricas se acham incorporadas só as essên-
cias do Reino Mineral?

  As correntes elétricas são criadas pelas essências mine-
rais, mas nas correntes elétricas também se acham con-
densadas as essências das espécies e qualidades dos dois 
últimos Reinos: Vegetal e Animal.

1126. Qual é o motivo das correntes elétricas ter dois efeitos: um 
expressivo e outro atrativo?

  Esses dois efeitos os produzem o movimento orgânico 
da Vida In�nita.

1127. De que formação produz estes dois efeitos pela vida natu-
ralmente in�nita?

  A Vida In�nita produz dois efeitos: um expressivo e ou-
tro atrativo, da seguinte maneira: do Coração do In�nito 
parte a força expressiva da Vida Natural, segue em semi-
círculo por uma corrente positivamente expressiva, mas 
como a Vida In�nita também gravita pelo progresso cons-
tante de si própria, produz uma grande força de atração; 
continua em semicírculo por uma corrente atrativa, per-
correndo todos os corpos criados, os quais forti�cam es-
sas correntes: atrativa e expressiva, voltando essa força que 
parte do Coração do In�nito pela parte exterior do seio do 
mesmo, até se colocar novamente em contato com a Usina 
Central, Força Motora da Vida, dos três Reinos.
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1128. A eletricidade é transmitida do centro que produz essa 
energia, só por uma corrente progressiva?

  Não Senhor meu Mestre, essas energias de vida, por in-
termédio das correntes elétricas, partem da Usina Central, 
por duas correntes: uma progressiva e outra retentiva.

1129. Em que direção nós encontramos as correntes elétricas?
  Encontramos em todas as direções que às procurarmos.

1130. Quais são esses atributos meu discípulo?
  A eletricidade é uma força viva, de energia de vida per-

manente e eterna, que movimenta e vivi�ca a Vida In�nita, 
e embalsama todo o Corpo In�nito.

1131. Pode me dar um relatório abreviado dos atributos essen-
ciais da eletricidade, em bem da Vida Universal e em pro-
teção à mesma?

  Posso sim Senhor.

1132. Qual é o segundo plano do atributo?
  A eletricidade ajudou e ajuda a criar os mundos, vivi�ca 

a vida organizadora, por natureza, da mesma, embalsama 
os corpos materiais, ajuda a rotação e translação dos cor-
pos astrais se moverem, liga as espécies e qualidades de 
minerais, in�nitamente, e ajuda a mecânica atmosférica, 
sendo a eletricidade a base primitiva da atmosfera.

1133. Qual é o terceiro plano do atributo?
  A eletricidade ajuda criar o Reino Vegetal; vivi�ca as 

vidas do mesmo, facilita a germinação, ajuda a ligação e 
contato de espécie com espécie, qualidade com qualidade, 
in�nitamente, e faz a incorporação do Reino.
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Qual é o quarto plano de atributo da eletricidade?
  A eletricidade em seu quarto plano de atributo ajuda 

criar as vidas do Reino Animal, vivi�ca as mesmas, ajuda 
os seus movimentos orgânicos, espécie com espécie, quali -
dade com  qualidade, in�nitamente, facilita as realizações 
e traz missões de inteligência, e outros.

1135. Qual é o quinto plano dos atributos da eletricidade?
  As correntes elétricas têm um efeito condensador; so-

bre as correntes elétricas se acha incorporada as essências 
dos três Reinos, as quais compõem a atmosfera tempera-
da. Ainda as correntes elétricas constituem um verdadeiro 
registro de todos os efeitos, geralmente, das vidas dos três 
Reinos e, até suas formas corpóreas �cam condensadas na 
corrente elétrica e as essenciais vidas; além de suas con-
densações, viajam e transladam-se de uma parte para ou-
tra rapidamente.

1136. Então, as vidas e os corpos dos três Reinos não acabam 
nunca?

  Os corpos essenciais, ou seja, os Espíritos nunca acabam, 
e os corpos materiais quando se decompõe o corpo físico, 
�ca o corpo �uídico, a gravura do mesmo à sua primitiva 
forma corpórea.

1137. Então, cada Reino tem seu registro feito nas correntes elé-
tricas?

  Tem sim Senhor.

1138. Como se chama esse registro de cada Reino, nas correntes 
elétricas?

  Reino das Formas.
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1139. Tem algum outro atributo, a eletricidade, além dos aqui 
apontados?

  Tem sim Senhor, muitos.

1140. Então, a eletricidade é uma parte essencial do Verbo Cria-
dor?

  É sim Senhor, Força Motora da Vida.

CAPÍTULO   LXIV

CONTATO DAS ESPÉCIES E QUALIDADES 
DE CADA REINO.

REINO MINERAL.

1141. Qual é a composição do Reino Mineral?
  De uma imensa quantidade de espécies e qualidades de 

minerais.

1142. O que é espécie?
  É uma porção de matéria viva que pertence à mesma es -

pecialidade; vidas que pertence à mesma família especial.

1143. O que é qualidade?
  Qualidade são as formas de vidas diferentes de cada es-

pécie.

1144. As espécies vivem independentes em cada mundo? E com 
as espécies de outros mundos?

  Não Senhor, a vida de cada espécie e de cada qualidade 
é cooperativa com a mesma espécie e qualidade, in�nita-
mente.
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1145. Mas, se achando os mundos tão distantes uns dos outros, 
de que forma se ligam cada espécie com sua espécie, e qua -
lidade com sua qualidade, in�nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas.

1146. Então, as vidas de cada espécie e de cada qualidade são 
cooperativas, in�nitamente?

  É sim Senhor, na Obra da Natureza não há vida inde-
pendente.

1147. Para quem transmite vida o Reino Mineral, mediante suas 
espécies e qualidades?

  Transmite vida aos Reinos: Vegetal e Animal.

REINO VEGETAL.

1148. O que é Reino Vegetal?
  É o conjunto in�nito de todos os vegetais.

1149. De que se compõe o Reino Vegetal?
  De uma imensidade de espécies e qualidades de vege-

tais.

1150. Mas, o que é espécie no Reino Vegetal?
  Espécie e qualidade de vegetal é a mesma coisa que no 

Reino Mineral, espécie de todas as plantas ou ervas que 
pertencem a uma mesma família, e qualidade são as quali-
dades diferentes da mesma espécie.

1151. No Reino Vegetal existem dois sexos?
  Existe sim Senhor.
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Então os vegetais têm contato ou inseminação?
  Tem sim Senhor.

1153. De que forma se dá esse contato meu servo, desde que as 
plantas são imóveis?

  Por intermédio das correntes elétricas, atmosfericamen-
te, movidas pela lei de gravitação e cooperação orgânica, 
naturalmente.

1154. Uma vez que os vegetais não têm inteligência, nem distin-
tivos, não poderá se registrar conjunções fora da família 
especial?

  Não pode não Senhor; é mais fácil isso acontecer nos 
planos intelectuais, que neste Reino.

1155. Qual é o motivo de não registrar erros no contraste de ger-
minação do Reino Vegetal, sendo prováveis estes aconteci -
mentos nos intelectuais do Reino Animal?

  Porque o Reino Vegetal obedece às leis organizadas pela 
Natureza Suprema, ao passo que os intelectuais transgre-
dem as leis da Suprema Natureza, pelas suas próprias leis 
naturais procedentes do sexualismo corrupto.

1156. Então, cada espécie tem só uma teoria de conjunção, ou 
seja, só uma corrente conjuntiva de germinação?

  Não Senhor, cada espécie tem várias correntes, que entre 
muitas compõe uma corrente especial.

1157. Quais são essas correntes que compõe a corrente especial 
em cada espécie?

  Cada qualidade tem criado a sua corrente, tanto de vida 
de contato germinador, como entre todas as correntes das 
qualidades de uma espécie, compõe uma corrente especial.
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1158. Então, é su�ciente cada qualidade, ou especialidade, pela 
sua própria lei de gravitação, de efetuar a vida e a germina -
ção?

  Não Senhor, a vida e a germinação não dependem de 
um ser, de uma qualidade, ou de uma espécie.

1159. De onde vêm essas realizações de vida?
  Esses efeitos são transmitidos pelo contato e vibração 

constante dos dois sistemas ou correntes  de  vida  natural:  
Sistema Solar e Sistema Lunar.

1160. A ligação de cada espécie ou qualidade, na vida em germi-
nação, se dá só em cada zona, ou mundialmente?

  O contato de cada espécie ou qualidade de vegetais se dá 
mundial e in�nitamente.

1161. Por que motivo as espécies e qualidades de cada Reino têm 
ligação in�nita?

  Assim como os três Supremos Reinos são in�nitos, in-
�nitas são as especialidades e qualidades de cada um, pois 
um Reino criado e organizado pela Suprema Natureza 
Criadora não pode ser dividido.

1162. Suponhamos que as germinações de cada espécie ou qua-
lidade se efetuam in�nitamente, as produções se darão to-
das ao mesmo tempo?

  Não Senhor, as produções de cada espécie ou qualidade 
têm suas épocas, relativamente.

1163. Como se processa a divisão de época produtiva, dentro das 
mesmas espécies e qualidades?

  Isso depende da escala gradual das estações, das zonas e 
das terras, em relação e vibração com os raios solares.
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As plantas têm Espírito?
  Tem sim Senhor, pois onde não  existe  Espírito não 

pode existir vida.

1165. Depois que morrem as plantas, desaparece o Espírito Ve-
getal?

  Não Senhor, quando morre a planta, decompõe-se seu 
corpo orgânico, mas seu Espírito permanece eternamente.

1166. Então o corpo é exterminado, ou desaparece completa-
mente?

  Não desaparece completamente nenhum corpo, pois se 
decompõe o corpo material e �ca o formato do mesmo, 
�uidicamente.

1167. Onde se acha a forma dos  corpo s depois da decomposi-
ção do corpo material?

  No Reino das Formas.

1168. Onde se acha o Espírito Vegetal depois da decomposição  
do corpo material?

  No Reino Espiritual do Reino Vegetal.

1169. Então, cada especialidade e qualidade têm relação e conta-
to mundial, ou também in�nitamente?

  Os três Reinos da Suprema Natureza Criadora são in�-
nitos e, in�nitas são as relações e contatos das espécies e 
qualidades de cada um.

1170. Então, como se acham organizadas as correntes, in�nita-
mente, de Vida Natural?

  Em cada Reino tem três planitudes superiores.
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Quais são as três planitudes superiores de cada Reino?
  De externo para interno, no primeiro plano se acham as 

correntes in�nitas das qualidades de cada espécie.

1172. E no segundo plano?
  No segundo plano se acham as correntes de cada espé-

cie, as quais se compõem da cooperação in�nita das quali -
dades de cada uma.

1173. Qual é a representação do terceiro plano de vida organiza-
da no seio do In�nito?

  No terceiro plano acham-se as correntes dos três Supre-
mos Reinos.

1174. Então, todas as vidas têm relação e contato in�nito, Reino 
com  Reino, espécie com espécie e qualidade com qualida-
de?

  Tem sim Senhor.

1175. Em que ponto é a vida vegetal cooperativamente in�nita?
  No nascer, no crescer, no enfolhar, no �orescer e no fru -

ti�car.

1176. Tem muitas espécies e qualidades cada Reino?
  Têm muitas, incalculavelmente.

1177. Qual é a suprema utilidade das espécies no Reino Vegetal?
  São duas, supremamente.

1178. Quais são as duas?
  A primeira é que o Reino Vegetal foi criado para vesti-

menta dos globos terrestres.
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Qual é a segunda utilidade?
  A segunda é que o Reino Vegetal foi criado para alimen -

to e auxílio material do Terceiro Reino e, mais uma in�ni-
dade de atributos materiais que não estão aqui apontados, 
como seja: a formação dos oxigênios.

1180. O que é oxigênio?
  Oxigênio  é um  conjunto  de  essências naturalmente 

vegetais, que são incorporadas às essências minerais que se 
acham incorporadas nas correntes elétricas.

1181. É útil para os seres viventes?
  É incalculavelmente útil.

1182. Qual a sua utilidade para os seres vivos?
  O aroma e perfume do Reino Vegetal, juntamente com a 

essência do Reino Mineral, condensadas nas correntes elé -
tricas são muito úteis pela sua maravilhosa composição de 
elementos vitais, cujas essências se introduzem nos seres 
vivos pela ingestão do mesmo.  O ar que inspiramos tem 
uma função na qual transforma os alimentos e é aproveita -
do em nossos organismos, dos seres vivos.

1183. Então, o Reino Vegetal serve para vestimenta dos mundos 
terrestres, para alimentação e agasalho dos seres viventes e 
outras utilidades?

  É sim Senhor, meu estimado Mestre.

REINO ANIMAL.

1184. O que é Reino Animal?
  O Reino Animal é o reino das almas viventes.
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1185. Todas as vidas criadas no seio do In�nito, não são almas 
viventes?

  É sim Senhor, mas são vidas criadas em três naturezas 
distintas.

1186. Quais são as três naturezas distintas?
  São os três Reinos.

1187. Mas, como se distinguem essas três naturezas diferentes?
  O Reino Mineral é o Pai dos Reinos: ele se distingue pela 

imensa capacidade e extensão; é o eterno ilimitado, o gi-
gante desconhecido em toda a sua extensão pela inteligên-
cia humana; cooperação in�nita de todos os minerais.

1188. Qual é o Segundo Reino, e como se distingue dos demais?
  O Segundo Reino é o Reino Vegetal; ele se limita ao lado 

interno do In�nito; foi criado pela Suprema Natureza para 
revestimento dos mundos, sobre os quais vive e dá vida 
ao Terceiro Reino; este Reino é composto da cooperação 
in�nita de todos os vegetais.

1189. Como se distingue o Terceiro Reino?
  O Terceiro Reino se distingue pelos seus corpos orgâni-

cos, pelos movimentos, pelo saber, pela inteligência e en-
tendimento. Este Reino é composto da cooperação in�nita 
de todas as almas que pensam e se movimentam sobre os 
corpos do Primeiro Reino, chamados: mundos terrestres, 
dos quais os seres vivos tomaram os corpos materiais den-
tro dos quais reside a Alma.

1190. Do que compõe o Reino Animal?
  De espécies e qualidades.
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Mas, o que quer dizer espécie no Reino Animal?
  Espécie é uma família da mesma natureza, composta de 

suas respectivas qualidades.

1192. O que é qualidade?
  Qualidade são aquelas que pertencem à mesma família 

especial, mas se acham divididas em vários tipos, ou quali -
dades.

1193. Em quantas planitudes se acha dividido o Reino Animal?
           Supremamente em três.

1194. Quais são as planitudes do Reino Animal?
  As três planitudes são, de externo para interno: qualida-

de, especialidade e reino.

1195. Tem muitas especialidades no Reino Animal?
  Têm sim, muitas, incalculavelmente.

1196. Meu discípulo, como nós podemos distinguir as diferentes 
especialidades do Reino Animal?

  Facilmente meu Mestre, pois cada especialidade é co-
nhecida pela sua própria natureza.

1197. Como nós podemos distinguir e conhecer, plenamente, a 
natureza de cada espécie?

  Pelos seus corpos, movimentos, pensamentos e seus 
efeitos mentais ou físicos, pois a Espécie Humana é uma 
espécie composta de suas respectivas qualidades.

1198. Como nós distinguimos as  qualidades  que compõem a 
Espécie Humana?

  São pelas suas obras, feitos mentais ou físicos.
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1199. Meu servo, pode se distinguir as   qualidades humanas pela 
cor ou pelo tamanho?

  Não Senhor meu Mestre, não pode.

1200. Qual é o motivo de não poder distinguir e classi�car as 
qualidades humanas pela cor e tamanho?

  Porque não é o tamanho ou a cor que voga, mas, sim, as 
obras de cada um.

1201. Então, no Livro da Vida não tem classi�cação especial de 
tamanho ou cor?

  Não Senhor meu Mestre, no Livro da Vida não há tama -
nho, nem cor registrada ou classi�cada, mas sim, feitos e 
obras.

1202. Então, cada ser humano tem seu registro no Livro da Vida?
  Tem sim Senhor, cada ser tem seu registro, segundo as 

suas obras.

1203. Cada ser humano tem só um registro no Livro da Vida?
  Não Senhor, pois mesmo nos feitos de cada um, tem vá-

rios registros.

1204. Então, cada criatura tem muitos registros no Livro da 
Vida?

  Supremamente cada criatura tem três categorias de re-
gistro no Livro da Vida.

1205. Quais são as três categorias de registro do ser humano?
  O Livro da Vida é onde se registra como uma conta cor-

rente natural, e ainda se registra todos os acontecimentos 
que vem se desenrolando na vida progressiva da evolução, 
ou transformação.



248

1206. Os efeitos dos três Reinos se acham registrados neste Livro 
Natural?

  Acham sim Senhor, classi�cam-se em quatro planitudes.

1207. Quais são essas planitudes superiores?
  São as quatro �nalidades, supremamente distintas, da 

Vida Natural.

1208. Mas, quais são essas �nalidades, supremamente distintas, 
da Vida Natural?

  São os lançamentos por conta própria:
  - Haver;
  - Débito;
  - Cooperação de classe ou qualidade, in�nitamente;
  - Cooperação de espécie, in�nitamente.

1209. Então, cada criatura tem dentro do Livro da Vida Univer-
sal, a conta corrente de sua vida particular ou individual?

  Sim Senhor, as obras de cada um vão sendo lançadas em 
sua conta corrente, crédito ou débito, e depois tem o regis-
tro de cooperações de classe, in�nitamente, e a cooperação 
de espécie.

1210. Então, as espécies e qualidades têm ligação in�nita?
  Tem sim Senhor.

1211. Em todos os mundos criados no seio do In�nito tem as 
mesmas espécies e qualidades, que tem o vosso mundo?

  Tem sim Senhor, em uns mais e em outros menos, mas 
tem.

1212. Então, tem ligação, in�nitamente, cada espécie ou qualida -
de de cada Reino?
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  Tem sim Senhor, se não houvesse ligação in�nita das 
espécies e qualidades, como poderia existir vida orgânica 
cooperativa e in�nitamente de cada Reino?

1213. Mas, se achando as vidas, as espécies e qualidades tão afas -
tadas umas das outras, como se ligam in�nitamente?

  Por intermédio das correntes elétricas.

1214. Qual é a Força Motora que impulsiona este contato de es-
pécie com espécie, qualidade com qualidade e Reino com 
Reino?

  A Suprema Natureza Criadora criou a lei de gravitação 
de Vida In�nita, com dois efeitos naturais.

1215. Quais são os dois efeitos naturais da lei de gravitação?
  É a força atrativa e a força expressiva.

1216. O que é lei de gravitação?
  A lei de gravitação é produzida pelas substâncias vivas 

que existe na vida   de   cada   ser,   pela   gravitação de vidas 
removidas pelo poder de vontade de viver.

1217. De onde parte essa gravitação de vida e esta vontade de 
viver?

  Do Verbo Criador, Força Motora da Vida Universal-
mente In�nita.

CAPÍTULO   LXV

VERBO CRIADOR.

1218. O que é Verbo Criador?
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É o Espírito de Vida In�nita.

1219. Onde �ca a Suprema Centralidade do Verbo Criador?
  Fica  no  Coração   do   In�nito,   que   é   o   seu Supremo 

Corpo Orgânico.

1220. O Verbo Criador tem outra centralidade?
  Tem sim Senhor, muitas no seio do In�nito, maiores e 

menores.

1221. Quais são as centralidades maiores do Verbo Criador, no 
seio do In�nito?

  O Coração dos Universos e o Coração das Esferas Plane -
tárias.

1222. Quais são as outras centralidades do Verbo Criador?
  As outras centralidades do Verbo Criador se acham no 

coração dos mundos, no coração das plantas e no coração 
dos seres viventes, isto é, das criaturas e animais, nas suas 
sucessivas transformações da vida da Suprema Natureza 
Criadora no seio do In�nito.

1223. A Suprema Natureza Criadora tem feito muitas transfor-
mações no seio do In�nito?

  Tem feito duas transformações reconhecidas pela inteli-
gência humana.

1224. Quais as duas transformações reconhecidas pela inteligên-
cia humana?

  De líquidos vaporosos transformou-se em globos pla-
netários, que são os Sóis, as Luas, os Luzeiros e as Estrelas, 
sobre cujos mundos foram criados os dois últimos Reinos: 
Vegetal e Animal.
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1225. O que quer dizer: no Reino Animal, Sóis, Luas, Luzeiros e 
Estrelas?

  Os Sóis e os Luzeiros pertencem à corrente positiva ou 
progressiva do Verbo.

1226. As Luas e as Estrelas a que corrente pertencem?
  Pertencem à corrente retentiva do Verbo Criador.

1227. Estas correntes se limitam só a este Reino?
  Não, elas se estendem também aos dois últimos Reinos, 

aos quais se manifestam: a positiva pelo sexo masculino, e 
a retentiva pelo sexo feminino.

CAPÍTULO   LXVI

PONTO INICIAL DAS DUAS CORRENTES: 
POSITIVA E RETENTIVA.

1228. De onde parte as duas correntes, naturalmente, de vida 
progressiva e de vida retentiva?

  Elas partem do lado interno do seio do In�nito.

1229. De onde parte a corrente positiva, ou progressiva?
  Do Coração do In�nito.

1230. De onde parte a corrente retentiva?
  Parte do lado externo do seio do In�nito.

1231. De que natureza atmosférica é a corrente naturalmente 
progressiva?

  De natureza quente, seca e progressiva.
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1232. De que natureza atmosférica é a corrente naturalmente re-
tentiva?

  A corrente naturalmente retentiva é de natureza úmida, 
fria e retentiva.

1233. Quantas centralidades, supremamente, têm a corrente po-
sitiva, ou progressiva?

  Supremamente 06 (seis).

1234. Onde se acha essas seis supremas centralidades da corrente 
progressiva?

  De interno para externo:
  - A primeira se acha no Coração do In�nito;
  - A segunda se acha no Coração dos Universos;
  - A terceira ser acha no Coração das Esferas Planetárias;
  - A quarta se acha no Coração dos Sete Planetas;
  - A quinta se acha no sexo masculino do Reino Vegetal; 

e
  - A sexta se acha no sexo masculino do Reino Animal.

1235. Tem mais centralidades a corrente progressiva?
  Finitamente tem.

1236. Existem muitas centralidades a corrente naturalmente re-
tentiva?

  Supremamente 06 (seis).

1237. Quais são essas seis centralidades da corrente retentiva?
  De externo para interno:
  - A primeira centralidade se acha na parte externa do 

seio do In�nito;
  - A segunda centralidade se acha na parte externa do 

seio dos Universos;
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  - A terceira se acha na parte externa das Esferas Planetá -
rias;

  - A quarta se acha nas pequenas Estrelas;
  - A quinta se acha no sexo feminino do Reino Vegetal; e
  - A sexta se acha no sexo feminino do Reino Animal.

1238. Meu discípulo, o que representa essas duas correntes nas 
transformações da Suprema Natureza Criadora?

  É um casal composto de dois sistemas geradores, meu 
Mestre.

1239. Mas, de quem emana estes dois sistemas, ou este casal?
  Do próprio Verbo Criador.

1240. Então o Verbo Criador se dividiu em dois sistemas germi-
nadores?

  Sim, Ele se dividiu em duas distintas naturezas, ou siste -
mas.

1241. Quando se deu essa separação da Vida Criadora, em dois 
sistemas?

  Na primeira transformação, quando se transformaram 
os líquidos vaporosos em globos planetários.

1242. Então o Verbo Criador dividiu-se em duas correntes de 
Vida Natural?

  Sim, dividiu-se em duas correntes de vida progressiva-
mente natural, as quais compõem o supremo casal da Na-
tureza Criadora.

1243. Então, ao se transformar o Verbo Criador em duas cor-
rentes progressivas de Vida Natural, desapareceu com essa 
transformação a sua primitiva e suprema Vida In�nita?
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  Não Senhor meu Mestre, o Verbo Criador transformou -
-se em duas correntes, ou sistemas germinadores, de onde 
vem a criação de nossos primitivos pais, sem decomposi-
ção do Verbo: Espírito Supremo de Vida In�nita.

1244. De qual natureza são os nossos primitivos pais, dos quais 
resulta toda criação dos três Reinos?

  O primeiro casal criado no seio do In�nito é a natureza 
mineral.

1245. Onde se acha a suprema centralidade deste primeiro e su-
premo casal?

  Encontra-se no Supremo Sol que há no Coração do In� -
nito, e na Suprema Lua que há no seio do In�nito.

1246. Esse primitivo casal é eterno?
  É eterno como a Suprema Vida In�nita.

1247. Onde se acha a suprema representação, procedente desse 
primitivo casal?

  No Supremo Sol que há no Coração de cada Universo, e 
na Suprema Lua que há no seio de cada Universo.

1248. Onde se acha a terceira representação procedente desta se -
gunda categoria de casal, que há no seio de cada Universo?

  Acha-se no Supremo Sol que há no coração de cada Es-
fera Planetária, e na Suprema Lua que há no seio de cada 
Esfera, dos quais procede o Livro da Vida, condensado nas 
correntes elétricas.

1249. O efeito criado, ou produzido, pelas sucessivas naturezas 
criadas no seio do In�nito, também se acha registrado no 
Livro da Vida e condensado nas correntes elétricas?
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Acha sim Senhor, in�nitamente.

1250. Então cada qualidade de Reino, espécie, qualidade, ou 
qualidade de efeito, tem vida cooperativa, in�nitamente?

  Tudo quanto entra na onda do progresso tem vida coo-
perativa, in�nitamente.

1251. Então, todas as criações e especialidades, qualidades, efei-
tos e produtos que não harmonizam a sua vida cooperati-
va, tem que morrer ou desaparecer?

  Todas as   naturezas,  vidas  ou  efeitos  que  não conse-
guirem a sua harmonização, ou cooperação in�nita, não 
podem viver, porque a sua natureza trabalha em contradi-
ção com sua própria vida.

CAPÍTULO LXVII

POTESTADES E GOVERNOS DOMINANTES, 
SUPREMAMENTE.

NATUREZA SUPREMA DO INFINITO AO 
FINITO.

1252. De quantas Naturezas Supremas se compõe a vida da Su-
prema Natureza Criadora?

  De três naturezas, supremamente.

1253. Quais são as três naturezas supremas que contém atual-
mente a vida da Suprema Natureza Criadora?

  São os três Reinos.

1254. Qual é o supremo dos três Reinos?
  É o Reino Mineral.
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1255. Qual é o supremo de todos os mundos, ou corpos criados, 
da Suprema Natureza Criadora?

  O Mundo In�nito, em cujo seio tem vida permanente os 
três Reinos.

1256. Qual é o maior de todos os Espíritos na vida orgânica da 
Suprema Natureza Criadora?

  É o Verbo Criador, Espírito de Vida In�nita, do qual é a 
suprema e primitiva posteridade.

1257. Onde se acha o coração vivi�cador deste supremo Espírito, 
naturalmente de Vida In�nita?

  No Coração do In�nito, desde onde transmite vida a 
todo seu corpo orgânico, in�nitamente.

1258. Esse Espírito Supremo de Vida naturalmente In�nito tem 
vida consciente em sua primeira natureza?

  Não tem meu Mestre, o Verbo em sua primeira natureza 
tem vida inconsciente. 

1259. Mas, sendo que o Espírito In�nito se acha na suprema e 
primitiva posteridade, como criou inconsciente as demais 
vidas em seu seio?

  Por um efeito natural.

1260. Então, o Verbo Criador desconhecia a si mesmo e a sua 
própria obra?

  Não Senhor meu Mestre, o Verbo conhece a si mesmo e 
a sua própria obra plena, inteligentemente.

1261. Pois, não me disse, anteriormente, que o Verbo é incons-
ciente?

  O Verbo é inconsciente em sua primeira, segunda e ter-
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ceira natureza; já teve oportunidade de conhecer-se a si 
mesmo e sua própria obra.

1262. Quais são as três naturezas inconscientes do Verbo Cria-
dor?

  Primeira: Natureza In�nita, antes da segunda transfor-
mação;

  Segunda: Transformação do Reino Mineral;
  Terceira: Transformação do Reino Vegetal.

1263. Qual é a quarta transformação, na qual o Verbo teve a 
glória oportunidade de conhecer a si mesmo, conhecer e 
contemplar a sua própria obra, desde sua primeira trans-
formação?

  A quarta transformação da Natureza Criadora é o Reino 
Animal, resumo essencialmente da Obra da Suprema Na-
tureza Criadora, cujo reino se compõe do ser pensante.

1264. Então, quantas posteridades supremas têm o Verbo, em 
sua Suprema Natureza In�nita?

  Tem duas, supremamente, entre suas vidas e coisas cria-
das no In�nito, e mesmo contando o próprio Verbo.

1265. Onde se acha essas duas supremas posteridades do Cria-
dor?

  Uma, no In�nito inconsciente e outra no In�nito cons-
ciente, onde re�ete luminosamente a Obra da Suprema 
Natureza Criadora.

1266. O que transmite a posteridade, in�nitamente inconsciente, 
que se dá para a posteridade in�nita e consciente da Natu-
reza Criadora?

  Dá-nos  a  vida,  poder, o dom de pensar, ver, sentir, 
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ouvir, experimentar os sabores naturais para nosso corpo e 
nos prover de toda segurança e proteção à vida. Luz para a 
Alma e para o corpo, e uma permanente e progressiva Vida 
Eterna, en�m, com faculdades de vida constante.

1267. O que transmite a posteridade, in�nitamente consciente, 
do Verbo para toda posteridade?

  Uma vida luminosamente regenerada, o amor, o saber, 
o entendimento, o discernimento contemplativo da Supre-
ma Obra Criadora; discernimento e compreensão de suas 
sucessivas naturezas essenciais, e de suas vidas criadas e 
incorporadas em sua vida completamente consciente da 
Suprema Natureza Criadora; nesta posteridade do Verbo, 
in�nitamente, re�ete a luz da Suprema Natureza Criadora 
e, desde àquela, uma vez transformada, repercute inteli-
gentemente, tornando visível e contemplativa a Obra do 
Supremo Arquiteto Divino.

1268. Pode viver a segunda suprema posteridade sem a primei-
ra?

  Não pode viver porque não tem vida, nem corpo para 
viver.

1269. Pode viver a primeira suprema posteridade, sem a segunda 
suprema posteridade?

  Podia viver como já vimos nos tempos primitivos, mas 
a Suprema Obra do Verbo Criador, seus Reinos compostos 
com suas maravilhosas espécies e qualidades, não teriam 
valor algum se não houvesse contemplação, análise, enten -
dimento de tudo quanto existiu, existe, ou existirá futura-
mente. 

1270. Então, esta segunda posteridade suprema do Verbo, se 



acha no Reino Animal?

259

  Acha-se sim Senhor; o Reino  Animal é  o  reino do ser 
pensante.

CAPÍTULO LXVIII

O PENSAMENTO.

1271. Todos os animais pensam?
  Sim Senhor, todos pensam.

1272. Todos os animais sentem?
  Sentem sim Senhor.

1273. Todos os animais são providos, por natureza, dos cinco 
sentidos superiores?

  É sim Senhor.

1274. Todos os animais são inteligentes?
 Os animais nem todos são inteligentes; o Reino se compõe 

de inteligentes, sábios e entendidos.

1275. Mas, todos os animais têm o dom de pensar, sentir e com-
preender?

  Tem sim Senhor.

CAPÍTULO LXIX

CRIAÇÃO DO REINO ANIMAL.

1276. De que forma se deu a criação do Reino Animal, sobre a 
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  Pelo contato do Espírito de Vida In�nita, mediante os 
dois sistemas, sobre a terra.

1277. O que resultou desse primeiro contato dos dois sistemas 
sobre a terra?

  Resultou um Reino composto de espécies e qualidades 
de animais.

1278. Cada espécie e qualidade criada no seio do In�nito têm 
vida cooperativa, in�nitamente?

  Tem sim Senhor.

1279. Estando os mundos distantes, uns dos outros, como se li-
gam as espécies e qualidades da mesma natureza, in�nita-
mente?

  Ligam-se por intermédio das correntes elétricas, movi-
das pela lei de gravitação.

1280. O que é lei de gravitação?
  A lei de gravitação é estabelecida, atrativa e expressiva-

mente, por todas as vidas, relativamente, de maior a me-
nor.

CAPÍTULO LXX

A VIDA INFINITA CONSCIENTE, POR 
INTERMÉDIO DA INTELIGÊNCIA.

1281. Qual é a espécie do Reino  Animal  dotada,  por natureza, 
de inteligência?

  É a Espécie Humana.
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1282. Qual é o motivo da Espécie Humana ser dotada de inteli-
gência, entre  todas as especialidades do Reino Animal?

  Porque a Espécie Humana é um resumo essencial da Su -
prema Natureza Criadora.

1283. Então, a Espécie Humana é a suprema representação cria-
dora, em natureza inteligente?

  É sim Senhor, o Espírito Humano é a essência suprema 
da Natureza Criadora, reunida, luminosa e inteligente.

1284. Então, a Suprema Natureza Criadora só tem três Reinos?
  A Suprema Natureza Criadora só tem três Reinos cria-

dos no tempo de sua natureza inconsciente.

1285. Em sua natureza consciente o Verbo tem criado algum 
Reino?

  Criou dois Reinos, supremamente.

1286. Então, a Suprema Natureza Criadora tem criado cinco Rei -
nos?

  Sim Senhor, criou dois em natureza consciente e três em 
natureza inconsciente.

1287. Então, a Espécie Humana é uma espécie iluminada, supe-
rior a todas as espécies do Reino Animal?

  É sim Senhor, a inteligência humana é composta de um 
resumo essencial da luz da Suprema Natureza Criadora.

1288. Então, as criaturas são os luminosos   conscientes do Verbo 
Inteligente?

  A inteligência humana é mais um re�etor do que uma 
luz acesa em cada inteligência, a qual recebe a luz dos lu-
minosos supremos e, desses, os corpos inteligentes re�e-
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tem esse resumo essencial do Verbo Criador sobre todos 
os corpos criados no seio do In�nito, podendo o Verbo, 
por intermédio desses inteligentes re�etores, corpos es-
senciais de sua própria natureza criadora, ver, contemplar 
tudo quanto tem sido criado no seio do gigante Corpo In-
�nito.

1289. O que aconteceria se acabasse a luz dos luminosos, primi-
tivamente supremos, que foram criados em natureza in-
consciente do Verbo?

  Não só acabaria a luz da inteligência humana, como 
também acabariam as vidas de todos os seres criados no 
seio do In�nito.

1290. Em que Reino encontra-se o Supremo Luminoso, que foi 
criado no seio do In�nito, em natureza inconsciente?

  No Reino Mineral.

1291. Em que Reino se acha o Supremo Luminoso criado no seio 
do In�nito, em natureza consciente do Verbo?

  No Reino Animal.

1292. Em que espécie se acha o Supremo Luminoso, de natureza 
consciente do Verbo Criador?

  Na Espécie Humana.

1293. Como se chama o Supremo Luminoso do Verbo, em natu-
reza inteligente?

  Chama-se Deus.
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DEUS CRIADOR.

1294. O que é Deus?
  Deus é o nome que se dá, por natureza, ao Verbo Cria-

dor em seu supremo luminoso, inteligentemente, cons-
ciente de sua obra, naturalmente in�nita e eterna.

1295. Mas, quem é esse  Deus,  supremo  luminoso,  de natureza 
consciente do Verbo?

  Deus é o Espírito, supremamente, mais inteligente dos 
humanos, que tem sido criado no seio do In�nito, primo-
gênito da Suprema Natureza Criadora.

1296. Então, Deus é um Espírito Supremo de natureza hominal?
  É sim Senhor.

1297. Onde se encontra Deus?
  Em seu Supremo Trono, entre as vidas inconscientes da 

Suprema Natureza Criadora, e os seres viventes.

1298. Então, Deus é o Verbo em natureza consciente e, natural-
mente inteligente?

  É sim Senhor, Deus é o resumo supremamente essencial, 
e inteligentemente luminoso do próprio Verbo Criador. 
Deus é o intérprete da Obra da Suprema Natureza Criado-
ra.

1299. Tem muitos Deuses no seio do In�nito?
  Supremamente tem um só: Deus Todo Poderoso.

1300. Finitamente tem algum Deus?
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           Finitamente, de maior a menor, de  planitude em planitude, 
cada homem é um Deus, porém, inferior ao Supremo Deus 
Criador.

1301. Por que motivo os homens são Deuses, semelhantes ao 
Deus Supremo?

  Porque Deus Criador e os homens são da mesma natu-
reza hominal.

1302. Deus foi criado antes que os homens?
  Deus e os homens foram criados ao mês mo tempo, 

quando foi criado o Reino Animal.

1303. Então, se todos os homens foram criados ao mesmo tem-
po, por que motivo Deus se acha na Primeira e Suprema 
Posteridade In�nita?

  Porque o Espírito Hominal de Deus Criador é o Primei-
ro e Supremo Espírito Natural e, luminosamente conscien -
te da Obra Natural In�nita da Suprema Natureza Criadora, 
isto é, do Verbo.

1304. Então, Deus tem conseguido, pela sua natureza suprema 
luminosa, uma suprema posteridade in�nita e eterna?

  Tem sim Senhor, Deus é o símbolo supremamente in�-
nito, o qual representa eternamente o Verbo Criador, em 
natureza consciente.

1305. Então, Deus é Criador?
  É sim, Deus é Criador.

1306. Deus tem amplos poderes da Suprema Natureza Criadora?
  Tem sim Senhor, pois só Ele tem supremo conhecimen-

to absoluto de sua própria Obra no seio do In�nito, e do-
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1307. Então, a in�uência natural, e poderosamente luminosa, de 
Deus Criador se estende sobre todos os seres criados no 
seio do In�nito?

  Estende-se sim Senhor; é um luminoso que a tudo ilu-
mina. A sua in�uência a tudo dá vida; seu amor é dotado 
de conforto. Deus é o Supremo Pai que tudo organiza e é o 
Governador dos Reinos.

1308. Então, Deus é também Rei?
  Deus é o Supremo Rei de natureza hominal, in�nita-

mente.

1309. Então, sendo que a in�uência luminosa de Deus se estende 
sobre todo o seio do In�nito, seu domínio real se estende 
sobre todo o seio do In�nito, também?

  Não Senhor, a sua in�uência luminosa se estende sobre 
todo o seio do In�nito, mas seu domínio real se estende 
mais sobre os quatro últimos Reinos.

1310. Então, Deus conhece tudo quanto foi criado no seio do In -
�nito?

  Conhece sim Senhor.

1311. Deus sabe tudo?
  Sabe sim Senhor.

1312. Deus vê tudo?
  Vê sim Senhor.

1313. Deus sente tudo?
  Sente sim Senhor.
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1314. Sendo  que  Deus, além  de  ser  Deus , é também Criador, 
o que Deus tem criado, desde que os três Reinos foram 
criados em natureza inconsciente do Verbo?

  Deus, além de ser organizador e administrador, é res-
ponsável naturalmente consciente da Obra da Suprema 
Natureza Criadora, nas planitudes que lhe foram con�a-
das, e ainda tem criado um Reino Eterno, naturalmente 
cientí�co, e, supremamente consciente de seu In�nito.

CAPÍTULO LXXII

REINO DE DEUS, CRIADO NO SEIO DO 
INFINITO.

1315. O que é Reino de Deus?
  Reino de Deus é tudo quanto está abaixo da ordem e 

domínio do próprio Deus.

1316. De que se compõe o Reino de Deus?
  Compõe-se da Espécie Humana, de todos os seres e coi -

sas de vida.

1317. A Espécie Humana se acha toda incorporada no Reino de 
Deus?

  Não Senhor, a Espécie Humana se acha dividida.

1318. Por que motivo se acha dividida a Espécie Humana?
  Pela sua própria ignorância.

1319. Existem criaturas que ignoram a existência de Deus?
  Existe sim Senhor.
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O Reino de Deus tem algum outro nome?
  Têm sim Senhor, vários nomes.

1321. Como se denomina os vários nomes do Reino de Deus?
  Reino de Deus, Reino do Bem, Reino Naturalmente de 

Vida Eterna.

1322. O Reino de Deus é In�nito e Eterno?
  É sim Senhor.

1323. Tem muitas criaturas reconhecidas  no  Reino  de Deus?
  Uma imensidade.

1324. Quais são as criaturas que fazem parte no Reino de Deus?
  Todos que praticam só o bem e vivem, conscientemente, 

segundo a vontade de Deus.

1325. Então, no Reino de Deus só podem cooperar os que prati-
cam o bem?

  No Reino de Deus só podem cooperar os operários do 
Bem Universal.

1326. O que quer dizer Bem Universal?
  Bem geral de toda humanidade, naturalmente, e de to-

das as coisas de vida.

1327. Mas, a vida cooperativa no Reino de Deus é segundo a vida 
material, ou segundo a Vida Espiritual?

  Segundo a Vida Espiritual.

1328. Então, o Espírito estando encarnado não pode pertencer 
ao Reino de Deus?

  Pode sim, pois todo o operário do Bem Universal, que 
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só pratica o bem, seja encarnado ou desencarnado, vive 
cooperativamente no Reino de Deus, Nosso Pai Eterno.

CAPÍTULO LXXIII

DEUS, NOSSO PAI ETERNO.

1329. O que quer dizer Deus Pai?
  Deus  Pai  é  o  nome   dado,   por   natureza,   ao Espírito 

Criador e organizador do Reino acima referido.

1330. Deus é um Espírito?
  Sim Senhor, Deus é um Espírito.

1331. Então, Deus não é o Verbo?
  Deus é o resumo essencial do Verbo, mas em Espírito 

inteligente.

1332. De que natureza especial é o Espírito de Deus?
  De natureza hominal, procedente da Espécie Humana.

1333. Então, Deus é um Espírito muito inteligente?
  Sim Senhor, Deus é o Espírito mais inteligente que a Su-

prema Natureza Criadora criou na Espécie Humana, no 
seio do In�nito.

1334. Então, o Espírito de Deus tem ação, in�nitamente?
  Tem sim Senhor.

1335. Em que lugar se acha o Trono do Espírito de Deus?
  Entre a Suprema Natureza Criadora e os seres viventes.
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1336. Então, Deus é o Espírito supremamente intermediário, en-
tre a Obra da Suprema Natureza Criadora e os seres viven -
tes?

  É sim Senhor, meu Mestre.

1337. Quem levou o Espírito de Deus a essa posteridade supre-
mamente in�nita?

  Ele mesmo, com a sua in�nita clarividência intelectual 
se fez compreender que só um Espírito precisava enfrentar 
a direção in�nita do Verbo consciente. Ele, examinando-se 
a si mesmo e, conhecendo que no seu Eu Real havia capa-
cidade su�ciente para enfrentar esta grande responsabili-
dade, que só a Ele pertencia, se colocou nessa posteridade 
in�nita.

1338. O que fez Ele após se colocar nessa posteridade in�nita?
  Criou e organizou um Reino, in�nitamente.

1339. Então, Deus é Criador?
  Deus é Criador, sim Senhor.

1340. Mas, Deus é Criador de que?
  Deus é Criador de tudo que emana da inteligência, e está 

ao alcance da mesma.

1341. Deus é Eterno, e sua posteridade é eterna?
  Deus é Eterno e sua posteridade é eterna.

1342. Por que motivo Deus é Eterno?
  Porque Deus é uma fonte naturalmente permanente e, 

intelectualmente consciente de Vida Criadora; por este �m 
todas as coisas são eternas, como Ele é eterno.



270

1343. O Espírito de Deus pertence ao homem primitivo, ou ao 
�lho do homem?

  O Espírito de Deus pertence ao homem primitivo, mas 
teve somente uma encarnação, passando por uma existên-
cia segundo a carne, ser  Filho  e  ser  Pai,  para  contemplar 
as  suas  faculdades  paternais,  e  depois  subir ao seu Trono 
Eterno.

1344. Mas, havia necessidade de Deus passar por esses planos, 
para ter noções certas de sua missão e responsabilidade?

  Não havia necessidade de descer a esta planitude, desde 
que era ciente, por natureza, de suas responsabilidades e de 
viver in�nitamente.

1345. Então, para que, ou por que motivo se submeteu Deus a 
essa encarnação?

  Para sofrer as consequências que seus futuros �lhos de 
Deus, segundo o espírito dos �lhos do homem, a carne ha -
via de sofrer em sua vida, relativamente.

1346. Então, Deus é Pai Eterno?
  Sim, Deus é Pai Eterno.

1347. Por que motivo Deus é Pai Eterno?
  Deus Pai é eterno porque é Pai, segundo a Vida Espiritu -

al, e se acha representando o Verbo Criador em planitude, 
inteligentemente, consciente, e o amor da Suprema Natu-
reza Criadora vibra constantemente Nele.

 
1348. Então, o amor de Deus Pai é eterno?
  O amor de Deus Pai é eterno porque Nele vibra a vida da 

Suprema Natureza Criadora, constantemente.
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1349. Deus Pai é o Espírito mais poderoso que existiu, existe ou 
existirá no seio do In�nito, de natureza hominal?

  É sim Senhor, Deus Pai é o Espírito Hominal mais pode -
roso que existiu, existe e existirá em todo o seio do In�nito.

1350. Mas, por que motivo é Deus Pai o Espírito mais poderoso 
que existiu, existe e existirá no seio do In�nito?

  Porque Deus Pai maneja e utiliza as forças da Suprema 
Natureza Criadora, conscientemente, o que nenhum Espí-
rito criado no seio do In�nito, de uma natureza especial, 
de qualquer Reino, não pode até hoje fazer e nem haverá 
quem possa fazer em todos os dias da eternidade, pois re-
almente Deus Pai tem poder e domínio real sobre os qua-
tro Reinos criados pelo Verbo Criador, inconsciente, e os 
dois pelo Verbo, inteligentemente consciente.

1351. Então, Deus Pai é o Espírito mais luminoso que se tem 
criado no seio do In�nito, de natureza hominal?

  É sim Senhor.

1352. Mas, por que motivo Deus Pai é o Espírito mais luminoso 
que tem sido criado no seio do In�nito, de natureza homi -
nal?

  Porque Deus Pai, Todo Poderoso, é o resumo suprema-
mente essencial, inteligente, do Verbo Criador, dotado, por 
natureza, desde os primeiros dias de sua existência homi-
nal, especialmente in�nita.

1353. O que representa Deus Pai em todo o In�nito?
  Representa o Supremo Astro Luminoso e Poderoso dos 

seres viventes.

1354. A que é semelhante a sua representação?
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  A representação de Deus Pai, no seio do In�nito, é se-
melhante ao Sol que há no Coração do In�nito, de nature-
za mineral, Força Motora da Vida dos três Reinos, de todo 
o In�nito e, Deus Pai, Todo Poderoso é o Supremo Astro 
Rei da Vida, inteligentemente espiritual, especialmente ho -
minal, de natureza humana, procedente do Reino Animal.

1355. Até onde se estende as energias de vida de Deus Criador?
  A Força Motora da natureza mineral  se  acha  no seio 

do In�nito, se estende as suas energias de vida a todo o 
In�nito e adotado quando criado em seu seio; é a Força 
Motora que se acha no seio do In�nito; Deus se estende 
inteligentemente a todo o seio do In�nito e tem domínio e 
vibrações de vida sobre todos os seres viventes, pertencen-
tes aos dois últimos Reinos criados pelo Verbo consciente.

1356. Então, Deus Todo Poderoso tem domínio real sobre todos 
os seres viventes, dentro e fora de seu Reino?

  Tem sim Senhor.

1357. Todas as criaturas que fazem parte, intimamente, no Reino 
de Deus, a vida é cooperativa?

  Sim Senhor, todas as criaturas que se acham integradas 
no Reino de Deus, a vida é gradualmente cooperativa.

1358. Tem muitos ideais no Reino de Deus?
  No Reino de Deus só tem um ideal, com vários planos 

de entendimento e puri�cação.

1359. Existem muitas correntes?
  No Reino de Deus só tem uma corrente de Vida Criado -

ra.
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Qual é o único ideal do Reino de Deus?
  O único e absoluto ideal no Reino de Deus é a proteção, 

naturalmente, à vida e ao lado do Bem Universal e, o aba-
timento e a luta contra todas as coisas mortais.

1361. Então, no Reino de Deus todos pensam no bem e traba-
lham na Obra do Bem?

  É sim Senhor, no Reino de Deus todos pensam como 
Deus pensa, no bem e trabalham na obra do bem, segundo 
a vontade de Deus.

1362. Existem realmente as Três Pessoas da Santíssima Trinda-
de?

  Existe sim Senhor, Mestre.

1363. Como se distingue as Três Pessoas?
  Pai, Filho, Espírito Santo e Amém.

1364. O que quer dizer Pai?
  Pai é o Verbo Criador em natureza inteligente; a pala-

vra Pai revela, simbolicamente, a nossos primitivos pais, 
criados pela Suprema Natureza Criadora, representada por 
nosso Pai Eterno, Deus Criador.

1365. O que quer dizer Filho?
  Filho quer dizer: �lho do homem e da mulher, segundo 

a carne.

1366. O que quer dizer Espírito Santo?
  Espírito Santo é o Perfume, a essência reunida, in�nita-

mente, de todo o bem; corrente �uídica, essencialmente, 
de todo o bem; fruto essencial do próprio Deus Criador, 
juntamente ao fruto dos operários desse Reino; corrente 
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in�nita composta essencialmente de todos os atributos de 
vida.

1367. Então, meu discípulo, toda a criatura ou ser que se ligar a 
esta corrente, tem vida permanente?

  Toda criatura ou ser que se ligar a essa corrente, deno-
minada corrente do Espírito Santo, recebe poder, luz, en-
tendimento, graça, virtude, amor, vida e mais vida, cons-
tantemente.

1368. Então, o Espírito não morre nunca?
  Os Espíritos vivem eternamente, como Deus, segundo 

as personalidades de suas sucessivas existências, e a  carne 
volta novamente onde foi tomada, ao pó.

CAPÍTULO LXXIV

ESPÍRITO OU ALMA.

1369. O que é Espírito?
  Espírito é a força que movimenta as vidas e embalsama 

os corpos materiais.

1370. Existem muitos Espíritos?
  Existem muitos, incalculavelmente; no seio do In�nito 

existe uma in�nidade de Espíritos.

1371. Os Espíritos têm vida individual absoluta?
  Não Senhor, meu Mestre, os Espíritos se acham incor-

porados à Vida supremamente In�nita, tem só uma vida 
particular.
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1372. Como se chama essa Vida In�nita, espiritualmente, na qual 
se acham incorporados os Espíritos?

           Chama-se: Espírito In�nito Verbo Criador.

1373. Por que se chama esse Espírito Verbo Criador?
           Porque criou e cria muitas vidas, in�nitamente.

1374. Como se distingue supremamente essas vidas?
           Distinguem-se pelos três Reinos:  Mineral,  Vegetal e Animal.

1375. Existem muitas vidas em cada Reino?
           Existe sim Senhor, uma imensidade cada um.

1376. Como  são  criadas   as   vidas   que   compõe   os Reinos?
           Por intermédio de uma germinação atmosférica, o Espírito 

In�nito tomando uma porção de matéria de seu próprio 
corpo material, cria corpos particulares, segundo as suas 
diversas naturezas de Reinos e especialidades.

1377. Como se chama esse efeito germinador?
           Chama-se encarnação.

1378. Como se chama essa vida durante o tempo de sua encarna-
ção na terra?

           Vida espiritualmente, corporal ou espiritual.

1379. Quando sessar essa vida particularmente material, ou cor-
poral, acaba a existência completamente?

            Não Senhor, meu Mestre, não acaba a vida pela decompo-
sição do corpo. Depois da decomposição da existência ma -
terialmente corporal, �ca formada a vida particularmente 
espiritual.
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           A condensação da parte �uídica, juntamente com todos os 
efeitos e atos da vida corpórea.

1381. O corpo material desaparece completamente, meu discípu-
lo?

           Não Senhor, meu Mestre, se decompõe o corpo material, 
mas um corpo �uídico da imagem do corpóreo �ca.

1382. Os Espíritos podem tomar corpo material só uma vez?
           Não Senhor, os Espíritos podem tomar corpo material todas 

as vezes que for preciso, e se for permitido, para sua pró-
pria evolução regeneradora.

 
 

CAPÍTULO   LXXV

REENCARNAÇÃO DA VIDA 
REGENERADORA, EVOLUTIVAMENTE 

HUMANA.

1383. Como se chama as vidas sucessivas em corpo material?
  Chama-se reencarnação.

1384. Por que se chamam as sucessivas existências em corpo ma -
terial, de reencarnação?

  Porque, além da primeira encarnação, reencarnam no-
vamente, uma ou mais vezes, contraindo novas existências 
terrenas.

1385. O que trazem os Espíritos quando encarnam a primeira 
vez?

  Quando os Espíritos encarnam a primeira vez trazem 
Vida Criadora e vivi�cadora.



277

1386. Os Espíritos têm vida consciente antes de sua primeira en -
carnação?

  Não tem, porque nesse caso não existia vida particular.

1387. Quando os Espíritos adquirem consciência de sua vida in-
telectual?

  Logo que toma o Espírito corpo material, conforme vai 
crescendo e evoluindo,  inteligentemente,  em  sua  existên -
cia terrena.

1388. O que adquire os Espíritos em sua primeira existência, ou 
encarnação, sobre a terra?

  Faculdades intelectuais e um corpo particular.

1389. Do que é formado esse corpo particular?
  De todos os atos e efeitos íntimos incorporados; produto 

efetivo da existência criada ou atraída pelo pensamento, e 
executado pela consciência íntima.

1390. Então tudo o que pensa e executa com a consciência per-
manece em vida?

  Permanece sim Senhor.

1391. Mas, onde permanece?
  Permanece condensado nas correntes elétricas.

1392. Quando o Espírito desencarna, para onde vai?
  Incorpora-se o corpo particularmente efetivo de sua 

existência atual.

1393. Tanto o bem como o mal permanece condensado nas cor-
rentes elétricas?

  Sim Senhor, todos os efeitos criados, praticados e exe-
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cutados durante a existência, começando, relativamente, 
desde a primeira existência corporal sobre a terra, mate-
rialmente, tudo �ca dentro da esfera cooperativa da vida 
particular.

1394. Os Espíritos têm vida particular independente, ou se 
acham ligados cooperativamente?

  Os Espíritos têm vida cooperativa.

1395. Com quem os Espíritos têm vida cooperativa?
  Cooperam com os Espíritos das mesmas faculdades e 

dos mesmos planos de lucidez e puri�cação.

1396. Mas, até que planitude atingem a vida cooperativa?
  In�nitamente.

1397. Como se chama esta vida cooperativa dos Espíritos das 
mesmas teorias e planos de lucidez e puri�cação?

  Estas cooperações in�nitas dos mesmos planos espiritu -
ais chamam-se: correntes.

1398. Os Espíritos, depois de ter criado o seu corpo particular, 
estando encarnado ou desencarnado, quebram os laços da 
vida supremamente criadora?

  Não quebram não Senhor, pois não pode haver vida sem 
vida, pois quebrando os laços da Suprema Força Motora da 
Vida, não existe a eternidade da Alma, nem a vida particu -
lar.

1399. Os Espíritos quando desencarnam permanecem na mes-
ma planitude, ou corrente, que existia quando encarnados?

  Isso depende do estado evolutivo e adiantamento de 
cada um. O Espírito quando reencarna em sua existência 
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sucessiva, relativamente, o acompanha as mesmas facul-
dades das existências anteriores, tendo dívidas a pagar pe-
las suas faltas cometidas durante a mesma existência, ou a 
anterior, tem três planitudes especiais, e irá àquela que lhe 
pertence segundo o seu lugar ganho na presente existência.

1400. Quais são os três caminhos, ou planitudes, que o Espíri-
to encarnado pode se colocar, ou tem ganhado, segundo o 
seu trabalho e dedicação na presente existência?

  Isso depende da atitude e dedicação facultativa de cada 
Espírito: os que pela sua pouca dedicação degeneram as 
faculdades da existência anterior, pelas ambições e coisas 
corruptivas da carne, quando desencarnam descem à cor-
rente inferior. O Espírito �cando estacionado permanece 
nas mesmas condições da existência anterior não mudam 
de corrente, porém os Espíritos que lutam contra o pecado 
e, evolutivamente regeneram, sobem à corrente mais pura.

1401. Os Espíritos podem evoluir depois de desencarnados?
  Podem sim Senhor, mas só depois que tem a luz do en-

tendimento da parte de Deus, pois antes de receber a luz, 
se acham encarcerados na cadeia de sua ignorância, e são 
ateus iguais aos seus conviventes encarnados ou desencar-
nados; só podem evoluir se forem chamados à ordem pelos 
Espíritos de Luz, para tal �m.

1402. Os Espíritos ateus, depois que desencarnam, não evoluem 
mais?

  Os Espíritos depois que desencarnam tem menos in-
teresse pela evolução quando são ignorantes, e só podem 
evoluir um pouco pela estimulação dos Espíritos Ilumina-
dos.



280

1403. Então, os Espíritos se acham condensados nas correntes 
elétricas?

  Sim Senhor, todos os efeitos e atos executados e prati-
cados na vida particular, durante a existência, se acham 
gravados e condensados nas correntes elétricas, a mesma 
coisa que uma peça de música, ou palavra, �ca gravada em 
um disco.

1404. Onde se revelam essas condensações espirituais?
 Assim  como  se  condensa  no  disco,  tem   seu aparelho 

apropriado construído pela mente física humana, para se 
revelar o que nele foi condensado, também as Almas de-
sencarnadas têm seus aparelhos apropriados, organizados 
por natureza, pa-ra se revelar tudo quanto se acha conden -
sado nas correntes elétricas, atmosfericamente, pertencen-
te à vida particular de cada Espírito.

1405. Qual é esse aparelho organizado pela Suprema Natureza 
Criadora?

  É o corpo humano.

1406. Os Espíritos podem se manifestar só por inter médio do 
corpo humano?

  Os Espíritos podem se manifestar por intermédio de 
pancadas sobre os móveis, pelo movimento dos mesmos, 
por intermédio de orquestras musicais tocadas no espa-
ço, até por intermédio dos próprios animais, mas o ins-
trumento próprio para eles revelarem as suas vontades e 
efetuá-las é o aparelho chamado: corpo humano.

1407. De quantas formas podem se revelar os Espíritos no corpo 
humano?

  O Espírito pode se revelar por intermédio de seu apare-
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1408. Quais são as seis formas especiais?
  Primeiro: o Espírito pode tomar corpo humano para 

morar nele permanentemente.

1409. Como é a segunda forma que o Espírito humano pode to-
mar o corpo humano?

  In�uenciando o corpo por algum tempo, tomando a tri -
buna mental por algum tempo.

1410. Como se dá o terceiro contato  do  Espírito com o corpo 
humano?

  Por intermédio de um contato �uídico mental e físico, 
ou mesmo �sicamente atacando o corpo ou algum órgão, 
ou extremidade do corpo.

1411. Como se dá a quarta manifestação e contado do Espírito 
sobre o corpo?

  Pela relação e contato sobre o corpo todo, ou sobre um 
órgão corporal, trazendo uma in�uência doentia, a qual a 
revela ao Espírito Natural da qual o aparelho, por intermé -
dio de seus sentidos e, uma vez con�rmada pelo mesmo, 
liga à corrente alimentadora da doença e vai materializan-
do, e o corpo que tem sido alvo do contato do transmissor, 
consciente ou inconscientemente, da enfermidade, �ca do -
ente, tendo que recorrer imediatamente a recursos de vida, 
os quais podem vir por intermédio de Espíritos encarna-
dos ou desencarnados.

1412. Como se dá a quinta manifestação do Espírito, por inter-
médio do corpo físico?

  O Espírito pode se revelar ao outro Espírito, natural-
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1418. Existe no In�nito só essa organização perfeita, natural-
mente?

  Existem muitas organizações perfeitas, mas, consciente-
mente, só há a organização do Reino de Deus.

1419. Quais são as peças ou instrumentos dessa organização 
consciente, naturalmente do Reino de Deus?

  A Espécie Humana incorporada a todas as coisas de 
vida.

1420. Qual é o fundamento primitivo dessa organização, natu-
ralmente perfeita?

  Deus Todo Poderoso é o fundamento primitivo e o Su-
premo Organizador dessa organização do Reino.

1421. Esta organização do Reino de Deus é in�nita?
  É in�nita, sim Senhor, meu Mestre.

1422. Então, o Reino de Deus é um só corpo de harmonias, in�-
nitamente?

  É sim Senhor, o resumo essencial das melodias sonoras 
de tudo quanto foi criado no lado da Vida Eterna, que se 
chama: harmonias do Reino de Deus.

1423. O que é melodias sonoras do Reino de Deus?
  Melodias sonoras são vibrações do Conjunto In�nito 

das harmonias humanas no Reino de Deus.

1424. Mas, melodias sonoras quer dizer o que?
  Melodias sonoras do Reino de Deus quer dizer: melo-

dias humanas incorporadas e ligadas às harmonias dos 
sons.
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mente encarnado no corpo orgânico, por intermédio de 
seus pensamentos, intuitivamente, revelando coisas boas 
ou más, deste mundo ou de outros mundos.

1413. Como se dá a sexta relação e manifestação do Espírito so-
bre o corpo, ou por intermédio do corpo humano?

  Dois Espíritos podem se comunicar, mesmo encarna-
dos, a qualquer distância, dentro ou fora do mundo em 
que habitamos.

1414. Existem outras formas de manifestações, ou relações, dos 
Espíritos desencarnados, por intermédio do instrumento 
humano?

  Tem sim, mas as mais comuns são essas.

1415. Quais são as   superiores   e   mais   naturais   dos  contatos 
e relações dos Espíritos, por intermédio dos corpos orga-
nizados, por natureza?

  Tomar um corpo próprio para viver nele, a revelação in -
tuitiva das vozes diretas, e a relação e ação dos Espíritos 
sobre o corpo com o �m de curar doenças, acalmar dores 
ou de fazer o bem; são as mais naturais e de caráter eterno.

CAPÍTULO LXXVI
ORGANIZAÇÃO DO REINO DE DEUS.

1416. Qual é a organização, de natureza consciente, que existe no 
In�nito?

  É a organização do Reino de Deus.

1417. Quem fez essa organização?
  Deus Criador.
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1425. Então, as melodias é o resumo essencial da harmonização 
humana, e a sonoridade pertence ou é o resultado essencial 
da harmonização dos sons?

  É sim Senhor.

1426. De que se compõe o Reino de Deus?
  Compõe-se da incorporação, in�nitamente essencial, da 

Espécie Humana no lado do bem e de todas as coisas de 
vida.

1427. Qual é o ideal supremo dos operários do Reino de Deus?
  O ideal supremo dos operários do Reino de Deus é o 

Bem Universal, em todas as formas efetivas e executivas.

1428. As harmonias humanas do Reino de Deus se compõem só 
de Espíritos desencarnados?

  As harmonias  humanas  do  Reino  de  Deus   se com-
põem de Espíritos encarnados e desencarnados.

1429. Onde estão os Espíritos desencarnados? Só estão em vosso 
mundo?

  Estão em todos os mundos habitados, que já estão por 
conta do Reino de Deus.

1430. No seio do In�nito existem muitos mundos habitados?
  No seio do In�nito existe uma in�nidade de mundos 

e todos estão habitados, menos os mundos que estão em 
aglomeração.

1431. Existem ainda mundos em aglomeração, meu discípulo?
  Tem sim Senhor; os mundos e as Esferas também en-

velhecem e estão sujeitos à decomposição dos corpos 
materiais, passando por transformações e obtendo novos 
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corpos materiais, segundo seus legítimos ensinamentos e 
missão.

1432. O Reino de Deus se compõe de muitas correntes?
  O Reino de Deus se compõe de muitas correntes faculta -

tivas, segundo os dons espirituais, mas todas estas corren-
tes estão sujeitas a uma corrente de Vida Eterna, suprema-
mente.

1433. Então, o Reino de Deus é um corpo irradioso, simbolica-
mente, da divindade?

  É sim meu Mestre, o Reino de Deus é um Paraíso Eterno 
de belezas inexplicáveis.

1434. Então, no Reino de Deus há Vida Eterna, não se morre 
mais?

  No Reino de Deus não existe morte, pois todos vivem 
para Deus, eternamente.

1435. O que é eternidade?
  Eternidade quer dizer: viver o Espírito do Espírito e para 

o Espírito e, como o Espírito é eterno, eterna torna-se a 
vida; por isso no Reino de Deus a vida já é eterna, porque 
todos os �lhos do Reino vivem do Espírito para o Espírito.

1436. Então, não existe mais evolução?
  Existe  sim,  evolução,  mas  só  espiritualmente, dentro 

da corrente in�nita de Vida Natural.

1437. Então, no Reino de Deus só é reconhecida uma família hu -
mana?

  Só uma família, in�nitamente, em duas planitudes: na-
tural e legítima.



286

1438. No Reino de Deus existem dores e sofrimentos, como no 
planeta terrestre que habitais?

  Não pode acontecer isso onde a vida reina soberana-
mente. No Reino de Deus não há dores nem sofrimentos, 
pois até os choques transpiratórios da atmosfera são absor-
vidos pelas vibrações constantes da vida.

1439. Então, os operários do Reino de Deus não têm noções dos 
sofrimentos?

  Tem noções dos sofrimentos exteriores, pela inspiração 
intuitiva, ou pela introdução em correntes pecaminosas, 
em cumprimento de encargos e deveres protetores e sal-
vadores, segundo as determinações do Eterno Pai, ou das 
Autoridades Superiores.

1440. Mas, os operários do Reino de Deus não sofrem por si pró -
prios?

  As criaturas humanas, depois de conseguirem, regene-
radamente, a integralização  no  Reino de Deus,  não  po-
dem sofrer mais as consequências de seus pecados,  porque  
não podem nem querem pecar mais.

1441. Então, os operários do Reino Eterno de Deus Pai, depois 
de integralizados e reconciliados no Reino, descansam de 
suas lutas contra o pecado?

  Descansam das lutas contra os pecados de si mesmo.

1442. Então, os operários do Reino de Deus não têm que lutar 
contra o pecado, logo que um Espírito consegue a integra-
lização no Reino, cessam as lutas contra o mal?

  Logo que o Espírito consegue, pela sua puri�cação, in-
tegralizar-se no Reino de Deus, recebe um descanso glo-
rioso, porque cessam as lutas contra o mal em si mesmo, 
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mas não é um descanso total, porque os Espíritos têm que 
lutar contra o mal enquanto ele existir no seio do In�nito 
e, nesta planitude, o Espírito não entrará em seu eterno 
descanso, enquanto não tenha sido salva toda criatura hu-
mana, in�nitamente, encarnados e desencarnados.
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