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Voltando no tempo...
• 1931 – Grandes Mensagens
• 1932-1935 – “A Grande Síntese”
• 1937 – “As Noúres”
• 1939 – “Ascese Mística”
• 1941 – “História de um Homem”
• 1927/1939 – Fragmentos”
(Publicado durante a 2a. Guerra)

• 1945 (Páscoa) – A Nova Civilização do
Terceiro Milênio
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Estrutura
• 7a. Obra da coleção ubaldiana;
• Comentários / Desenvolvimento
de “A Grande Síntese”, com foco
no aspecto social/histórico;
• 30 capítulos;
• Sintonia com o momento histórico
(pós-guerra).
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A História analisada como
fenômeno biológico

Social

Hominal
Animal
Vegetal
Mineral
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A História analisada como
fenômeno biológico
“A verdade que, a cada passo,
não muda no espaço e no tempo,
o plano firme, o verdadeiro plano
orgânico regulador da História e
dos acontecimentos sociais, o real
sistema diretor dos fenômenos
coletivos humanos, que de fato
age contra as aparências e
através delas, não reside sempre
no que o homem diz, afirma e
proclama em altas vozes, mas é
estabelecido por essa Lei que,
independentemente do homem,
conhece e tem nas mãos as
diretrizes da vida”. (Cap.II)
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A verdadeira civilização só surgirá
a partir desta compreensão...
•A Lei primária de Deus é...

ORDEM
Ordem que se manifesta em
todo lugar e todo instante
mesmo onde o homem, com
sua miopia, só vê

CAOS
(Deus realmente não joga dados...)
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Estamos às vésperas de
uma grande mudança na
ordem social, mas ela só se
dará a partir de uma
mudança substancial,
associada ao modo de
pensar e ao conhecimento
da Lei e da organicidade
universal.

A verdadeira classificação de
tipos humanos
•Involuído (selvagem / força)
•Administrador (civilizado /
astúcia)
•Evoluído (espiritualizado /
honesto)
Cada um vive segundo o nível
de compreensão alcançado
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A verdadeira classificação de
tipos humanos
•Involuído – lei do mais forte
•Administrador - esperteza

•Evoluído - organicidade
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A Lei da Honestidade e do Mérito
• O involuído e o administrador
acreditam que só através da
força e da astúcia se protegem
e sobrevivem. Vivem conforme
essa crença e alcançam
resultados ilusórios e efêmeros.
• O evoluído conhece a
ORGANICIDADE do todo, e sabe
que a melhor defesa é a
INOCÊNCIA e a maior garantia o
MÉRITO. Alcança sempre, por
isso, resultados mais certos e
duradouros.
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Os níveis se apresentam pelo que
se faz, e não pelo que se diz...
No Trabalho...
Involuído – Escravidão
Administrador – Exploração

Evoluído – Serviço
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Os níveis se apresentam pelo que
se faz, e não pelo que se diz...
Na Propriedade...
Involuído – Furto
Administrador – Direito

Evoluído – Mérito
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Os níveis se apresentam pelo que
se faz, e não pelo que se diz...
Na Segurança Pessoal ...
Involuído – Armas
Administrador – Estratégias

Evoluído – Inocência /
Organicidade
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O atual ciclo histórico
Crescer, conquistar, combater,
Roubar, matar, destruir,
Empobrecer, sofrer, refletir,
Compreender, reconstruir, progredir.

(Ponto de Mutação)

14

O problema do Mal
Características do mal:
1 – Impotência de construir / atividade
negativa de embaraço ao trabalho
alheio;
2 – Irresistível tendência à auto –
destruição;
3 – Subversão de todo o rendimento
de sua atividade, tendendo a zero.

15

O problema do Mal (cont.)
Funções do Mal:

1 – Obstáculo para
treinamento das forças do
bem (+ qualidade)
2 – Catalizador de forças
(+ união / organicidade)
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O Problema do Mal (cont.)
• “A única razão que mantém
vivo o mal é exatamente a
sua função benéfica”
• “Se o mal nos faz mal é
porque lhe pertencemos”
(Cap.X)

(Ver capítulo “A Tempestade”)
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A Economia do Evoluído
• “...e, ao que te houver tirado a capa, nem a
túnica recuses; e dá a qualquer que te pedir;
e, ao que tomar o que é teu, não lho tornes a
pedir". (Lucas, 6:29-30)
•

"Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas".

•

"Não acumuleis tesouros na terra, onde a
ferrugem e a traça os consomem e os ladrões
os desenterram e roubam; acumulai, ao invés,
tesouros no Céu, onde nem a ferrugem nem a
traça os consomem e os ladrões não os
desenterram nem roubam. Porque onde está
teu tesouro, ai está também teu coração".
(Mateus, 6: 19-21)
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A Divina Providência
• Quando essas condições se
realizam, a Divina Providência
está em condições de
funcionar a favor de todos.
– Merecer a ajuda;
– Haver, antes de mais nada,
esgotado as possibilidades das
suas próprias forças;
– Estar, de acordo com suas
condições, em estado de
necessidade absoluta;
– Pedir o necessário e nada mais;
– Pedir humildemente, com
submissão e fé.
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Riqueza e Pobreza
• O evoluído e sua prudente
sobriedade
• A questão distributiva e a lei
do mérito
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Conseqüências e Aplicações
“Estamos, pois, vivendo um momento
decisivo das teorias supra expostas.
Poderíamos dizer que hoje estamos
vivendo o período corretivo, de
retificação das posições subvertidas pelo
homem. Não podemos fazê-lo atuar
senão através da subversão total dos
atuais valores dominantes. Tivemos
hipertrofia de meios materiais e, no bemestar, atrofia do espírito; eis-nos, pois, nas
posições inversas, quer dizer, com
pobreza de meios materiais e a dor que
nutre e enriquece. Assim, através da
privação de tudo quanto anteriormente
abundou, com poucos frutos no sentido
evolutivo, chegamos ao desenvolvimento
de tudo quanto anteriormente faltou, e
isso com frutos para o progresso
espiritual”.
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Conseqüências e Aplicações - 2
“O homem acredita realizar grandes
conquistas porque desvenda segredos
da natureza e em seguida sabe
desfrutá-los. A posição da ordem fica
nesse caso subvertida. O homem
acredita que desse modo acumula
poderes e se torna senhor da vida. Não.
Trata-se de poderes de rebelde; apenas
podem levar à autodestruição. O
homem, hoje tão orgulhoso de si
mesmo, com essa ciência sem
sabedoria não passa realmente de
elemento expulso do sistema de forças
da Lei, de isolado, de abandonado por
Deus, de indivíduo posto fora das fontes
vitais”.
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Conseqüências e Aplicações - 3
“Seu grande edifício lhe cairá em cima,
não porque deixe de ser grande e belo,
mas apenas por causa da direção
errada em que o construíram. A lei,
destruirá a ciência rebelde que a negou
e a civilização criada por essa ciência.
Esse é o termo fatal do mundo de hoje.
Por isso, nova e verdadeira civilização
somente das ruínas dele poderá nascer,
depois dele ser destruído, não podendo
ter por fundamento senão princípios
completamente diferentes. Assim, a
nova civilização do 3º milênio poderá
apenas ser a civilização do espírito”.
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Para encerrar:
O Tipo Biológico do Futuro
• Confirmação, 80 anos
depois (1866-1945), da
revelação recebida por
Roustaing sobre o futuro
biológico da espécie
humana
• Subsídios para
compreensão do corpo
fluídico de Jesus
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UBALDI
“Evolução significa espiritualização”
(...) “A pesada musculatura animal,
sempre mais inútil nas novas condições
de vida, há de ser substituída por
poderosa estrutura psíquica, cada dia
mais necessária no novo mundo
futuro”. (...) pouco a pouco o ser se
espiritualiza, isto é, evolui do estado
físico ao estado vibratório, sai da forma
material definida e assume forma etérea
radiante. A evolução consiste realmente
na maceração da forma material...”

25

UBALDI
“Evolução significa espiritualização”
(...) “A pesada musculatura animal,
sempre mais inútil nas novas condições
de vida, há de ser substituída por
poderosa estrutura psíquica, cada dia
mais necessária no novo mundo
futuro”. (...) pouco a pouco o ser se
espiritualiza, isto é, evolui do estado
físico ao estado vibratório, sai da forma
material definida e assume forma etérea
radiante. A evolução consiste realmente
na maceração da forma material...”

ROUSTAING
“O homem, do ponto de vista
fisiológico, se irá modificando, a
matéria tornando-se mais fraca, o
sistema nervoso mais desenvolvido, a
inteligência
mais
precoce,
e
ultrapassando muitas vezes as forças
físicas; o Espírito, enfim, irá dominando
a matéria e a carne diminuindo, à
medida que o sistema nervoso se for
desenvolvendo e a força vital animal for
sendo substituída pela força espíritonervosa. Tais os indícios que vos
prevenirão da mudança que se há de
operar em vós.” (QE, I, item 64)
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KARDEC:
“À medida que o Espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima
igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria”... (LE,
comentários de Kardec para questões 181/182)
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Não percam, também...
• Capítulos “A Visão” (partes
1 e 2)
• Ensaios “A Personalidade
Humana” – partes 1 e 2
(psicologia)
• Ensaios “S.Francisco no
Monte Alverne”- para os
admiradores de Francisco
de Assis
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