X – DEUS E UNIVERSO

Para entender Pietro Ubaldi

ONDE ESTAMOS











Grandes Mensagens (1931)
A Grande Síntese (1933)
1ª. Trilogia
As Noúres (1936)
Ascese Mística (1939)
História de um Homem (1941)
Frag.de Pensamento e de Paixão (1942/44)
A Nova Civilização do 3º. Milênio (1945)
Problemas do Futuro (1948)
3ª
Ascensões Humanas (1949)
Deus e Universo (1951)

2ª

Obra
Italiana
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SOBRE “DEUS E UNIVERSO”
•
•
•
•

•

10º. Volume da obra Ubaldiana
Síntese Teológica
20 capítulos
Redigido em 20 noites, pouco antes da Páscoa,
aproveitando uma bronquite que o livrou dos trabalhos
diurnos, na escola
Destaque para as citações de Giovanni Papini, no prefácio
– “Cartas do Papa Celestino VI aos homens”
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“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra” (Gen., 2:7)
“(...) porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode
suscitar filhos a Abraão”. (Mateus 3:9)
“Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que
começou um dia por ser átomo” (Q.540, LE)
“Do urânio ao gênio traçaremos uma linha que deverá ser
contínua” (GS, Cap.19)
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EVOLUÇÃO








“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra” (Gen., 2:7)
“(...) porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode
suscitar filhos a Abraão”. (Mateus 3:9)
“Tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que
começou um dia por ser átomo” (Q.540, LE)
“Do urânio ao gênio traçaremos uma linha que deverá ser
contínua” (GS, Cap.19)
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GRAFICAMENTE
Espírito
(Homem/Filhos de Abraão/Arcanjo/Gênio

Evolução

Matéria
(Pó/Pedra /Átomo/Urânio)
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“E criou Deus o homem à sua imagem” (Gen.1:27)



“No princípio era o Verbo...” (Jo, 1:1)



“Deus é Espírito” (Jo.4:24)



“O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno,
preexistente e sobrevivente a tudo”. (LE, Introdução, Resumo
da Doutrina Espírita)
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CRIAÇÃO


“E criou Deus o homem à sua imagem” (Gen.1:27)



“No princípio era o Verbo...” (Jo, 1:1)



“Deus é Espírito” (Jo.4:24)



Deus é Inteligência – Q.1 LE



“O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno,
preexistente e sobrevivente a tudo”. (LE, Introdução, Resumo
da Doutrina Espírita)
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GRAFICAMENTE
Criação
original

Mundo Espiritual
Normal / Primitivo / Eterno
Pré-existente e Sobrevivente a tudo
Verbo / Imagem e Semelhança

Universo

Matéria
(Pó/Pedra /Átomo/Urânio)
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GRAFICAMENTE
Criação
original

Mundo Espiritual
Normal / Primitivo / Eterno
Pré-existente e Sobrevivente a tudo
Verbo / Imagem e Semelhança

Como
e
Porquê?

Universo

Matéria
(Pó/Pedra /Átomo/Urânio)
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Evolução

Criação

• “E formou o Senhor Deus o
homem do pó da terra” (Gen.,
2:7)

• “E criou Deus o homem à sua
imagem” (Gen.1:27)

• “(...) porque eu vos digo que
mesmo destas pedras Deus
pode suscitar filhos a Abraão”.
(Mateus 3:9)

• “No princípio era o Verbo...” (Jo,
1:1) ... “Deus é Espírito” (Jo.4:24)

• “Tudo se encadeia na natureza,
do átomo ao arcanjo, que
começou um dia por ser átomo”
(Q.540, LE)

• “O mundo espírita é o mundo
normal,
primitivo,
eterno,
preexistente e sobrevivente a
tudo”. (LE, Introdução, Resumo
da Doutrina Espírita)
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SOBRE O NOSSO UNIVERSO










“O SENHOR Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden,
para lavrar a terra de que fora tomado”. (Gênesis, 3:23)
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo;
ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados
com ele. [Apocalipse 12:9 - Almeida Fiel e Corrigida]
E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. (Lucas
10:18) ... Vós tendes por pai ao diabo (João 8:44)
“O mundo corporal é secundário; poderia deixar de existir,
ou não ter jamais “existido, sem que por isso se alterasse a
essência do mundo espírita.” (O Livro dos Espíritos,
Introdução – Resumo da Doutrina Espírita)
“O Universo é uma doença passageira no seio da
eternidade”. (“A Grande Síntese, Pietro Ubaldi)
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GRAFICAMENTE
Criação
Original
( Paraíso / Felicidade
Kosmos)

Universo

Mundo Espiritual
Normal / Primitivo / Eterno
Pré-existente e Sobrevivente a tudo
Verbo / Imagem e Semelhança

Matéria
(Pó/Pedra /Átomo/Urânio)
Mal / Ignorância / Dor

+
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GRAFICAMENTE
Criação
Original
( Paraíso / Felicidade
Kosmos)

Mundo Espiritual
Normal / Primitivo / Eterno
Pré-existente e Sobrevivente a tudo
Verbo / Imagem e Semelhança

+

Evolução

Universo

Matéria
(Pó/Pedra /Átomo/Urânio)
Mal / Ignorância / Dor
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA
MATÉRIA

X

ESPÍRITO
MENTE
PSIQUISMO
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA


Desde os seus primórdios, a Doutrina Espírita
tem nos preparado para entender a unicidade
do todo e de sua substância...
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA - 2
30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
“De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são
verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva.”
31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria?
“São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua
união, em certas circunstâncias.”
32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o
som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de
modificações de uma única substância primitiva?
“Sem dúvida ...”
33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as
modificações e de adquirir todas as propriedades?
“Sim e é isso o que se deve entender, quando dizemos que tudo está em
tudo!”
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA – 3


“Um fato patente domina todas as hipóteses: vemos matéria destituída de
inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A
origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se
promanam ou não de uma só fonte; se há pontos de contacto entre
ambas; se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade,
um efeito; se é mesmo, conforme à opinião de alguns, uma emanação da
Divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas; daí o
considerarmo-las formando os dois princípios constitutivos do Universo”.
(LE, nota final do item Espírito e Matéria, 1857)
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA – 4


“o fluido universal, que dele emana e o toca de perto, constitui o
instrumento e o meio pelos quais ele opera todas as criações, assim de
ordem espiritual e de ordem material, como de ordem fluídica”. (Os Quatro
Evangelhos, Tomo IV, item 1, 1866)
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA - 5








“matéria não é senão fluidos espessados e solidificados, do mesmo
modo que o gelo dos rios não é senão uma concentração do leve vapor
que deles se desprende sob a ação dos raios solares”. (QE, Tomo I,
item 14 - 1866)
“Cabe-nos assinalar, desse modo, que, na essência, toda a matéria é
energia tornada visível” (André Luiz, Evol. Em 02 Mundos, Cap.01 1958)
“matéria primária, ou Hausto Corpuscular de Deus, de que se compõe a
base do Universo Infinito”. (André Luiz, Evol. Em 02 Mundos, Cap.02)
Equação da substância: ω = α = β = γ (Pietro Ubaldi, A Grande
Síntese)
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UNIDADE DA SUBSTÂNCIA - 6
VAPOR

ESPÍRITO

ÁGUA

ENERGIA

GELO

MATÉRIA
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ALINHANDO IDÉIAS...
EVOLUÇÃO
 INVOLUÇÃO
 TRANSFORMAÇÃO
 DEGENERAÇÃO
 RETROGRADAÇÃO
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ALINHANDO IDÉIAS... 2
118. Podem os Espíritos degenerar?
“Não; à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da
perfeição. Concluindo uma prova, o Espírito fica com a ciência que daí lhe
veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda.”
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ALINHANDO IDÉIAS... 3
178. Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a
outro onde já viveram?
“Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso
em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes
proporcionar meio de se adiantarem.”

a) - Mas, não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degredar
para mundos inferiores Espíritos rebeldes?
“Os Espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em
caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em
recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal
empregadas.”
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ALINHANDO IDÉIAS... 4
E-VOLUÇÃO = MOVIMENTO PARA FORA
IN-VOLUÇÃO = MOVIMENTO PARA DENTRO
DEGENERAÇÃO = PERDA DA PRÓPRIA SUBSTÂNCIA OU
NATUREZA
TRANS-FORMAÇÃO = MUDANÇA DE FORMA
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ALINHANDO IDÉIAS... 5
48. - À primeira vista, a idéia de decaimento parece em contradição com o
princípio segundo o qual os Espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém,
considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O Espírito,
ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu; seu
desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde
se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão
por seus delitos. Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído, do
ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante.
(A gênese, Cap. XI, item 48)
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II - VISÃO UNITÁRIA DO TODO

Que fareis, em nome da civilização
e do progresso, para que os ideais
não virem sonhos?”
(“A Grande Síntese”, Cap. 84)
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CONCEITOS INICIAIS


Monismo - Uma única substância, uma única
Lei



Egocentrismo – “Eu Sou” x “eu sou”



LEI – o pensamento e a vontade de Deus


“A Lei de Deus é a lei universal da vida, como universais
são as leis do mundo físico e dinâmico que dela fazem
parte.” (A Lei de Deus, cap.VI)
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A VISÃO


“Apareceu-me Deus
como uma esfera que
envolve o todo, isto é,
como conceito abstrato
de esfera, existente além
do espaço e cuja
superfície está situada
no infinito.”
(O Sistema – Cap.I)
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A VISÃO – 2


“Eis então que a esfera a qual
chamamos de Tudo-Uno-Deus,
por representar Deus como
Unidade envolvendo o todo,
inicia um processo de íntima
elaboração, levando-a a uma
profunda transformação.




(...) Neste processo, Deus
multiplicou-se, como que se
dividindo num número infinito
de seres e no entanto
continuando uno.”
(O Sistema – Cap.I)
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A VISÃO – 3




“Assim, a Divindade, que era
unidade diferenciada,
permaneceu igualmente una
também agora, em seu terceiro
momento, como unidade
orgânica.
“Assim, as criaturas, nascidas
desta criação, podem imaginarse, em representação
antropomórfica, como tantas
centelhas em que quis dividirse o incêndio divino”
(O Sistema – Cap.I)
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A VISÃO – 4


“É evidente estarmos nos esforçando em dar uma
representação mental ao fenômeno, de forma facilmente
compreensível, mesmo sabendo que, quanto mais nos
avizinharmos da forma mental humana, mais nos
afastaremos da realidade toda abstrata e espiritual do
fenômeno. Mas temos de fazer isso, porque a aceitação e a
sorte de uma teoria dependem, muitas vezes, da forma mais
ou menos facilmente compreensível e representável, com
que seja exposta.”
(O Sistema, Cap.I)

36

A VISÃO - 5


“Além disso, mister é ter presente, que quando falamos de
criação, não se trata ainda da criação de nosso universo que
conhecemos, mas de uma originária criação, da qual derivou
depois a atual. Essa era de puros espíritos perfeitos, bem
diferente em toda sua qualidade, daquela em que nos
achamos atualmente situados. Esta virá depois, e veremos
como. Esses espíritos perfeitos que Deus tirou de Sua
própria substância, nela permaneceram fundidos num só
organismo unitário.” (O Sistema, Cap.I)
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A VISÃO – 6
“Concentremos agora nossa atenção,


focalizando o nosso olhar nesta
criação realizada”:
“Aqui Deus nos aparece como uma
infinita multidão de seres, isto é, uma
multiplicidade de individuações do ser,
a qual não significa, de forma alguma,
fracionamento ou dispersão da
unidade, porquanto as criaturas
surgiram todas organicamente coordenadas, funcionando de acordo com a
Lei, ou seja, com o pensamento de
Deus, e a Ele todos se subordinando,
como centro do Sistema.”

“Eu sou e eu sou”

Monismo: uma única
Substância e uma única Lei

(O Sistema, Cap.II)
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CARACTERÍSTICAS DA CRIAÇÃO ORIGINAL







“Imagem e Semelhança”
Ordem
Liberdade
Egocentrismo Altruísta
“Um por todos, todos por
um”
Cada um com sua função
no Todo, e todos perfeitos
em sua função (perfeição
relativa)
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CARACTERÍSTICAS DA CRIAÇÃO ORIGINAL – 2
A este estado mental de egocentrismo altruísta,
colaborativo e orgânico, estavam associados um
padrão vibratório e um nível de consciência
(O Verbo estava com Deus).
Atitude
Mental

Padrão
Vibratório

Nível de
consciência
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A VISÃO – 7

Movimento Centrífugo
(de dentro para fora)
Egocentrismo Altruísta e Orgânico

“E então aconteceu que, em sua
liberdade, parte dos espíritos (...)
deixou-se levar a preferir um
egocentrismo egoísta. (...) “Nem
todos os espíritos se rebelaram...
uma parte continuou na perfeição
do absoluto e a outra foi formar
(...) nosso Universo.” (Deus e
Universo, Págs. 40/3)

Movimento Centrípeto
(de fora para dentro)
Egocentrismo Individualista41

QUEDA DIMENSIONAL – 1
“Enredado no processo
involutivo, o espírito sofre
uma transformação por
contração de dimensões,
pela
qual
–
sendo
demolidas as qualidades
positivas do Sistema –
também ele, espírito, fica
demolido, então até à fase
de energia.” (O Sistema,
Cap.IV)
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QUEDA DIMENSIONAL – 2
“Continuando na mesma
direção ... Chega-se da
energia à fase matéria,
transformação
que
é
fenômeno já conhecido
da ciência moderna.” (O
Sistema, Cap. IV)
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QUEDA DIMENSIONAL – 3
“ Dessa forma, o
estado de fusão
unitária se subverteu
no dissíduo
separatista...
(O Sistema, Cap. III)
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A VISÃO – 7
“Assim esta visão se nos abre diante dos olhos, como aquele
gigantesco drama, ou seja a queda dos anjos. Não foi uma
queda em sentido espacial, mas demolição de valores, inversão
de qualidades, descida de dimensões, ou contração de tudo
isto, através de uma progressiva inversão de valores positivos e
originários, até estarem todos transformados em sentido
negativo. Esta queda significa transformar gradativamente todo
o Sistema em Anti-Sistema. A descida foi gradual e se
prolongou até atingir a profundidade do abismo, representada
pela completa inversão de valores, ponto em que o Sistema,
com todas a suas qualidades, resultou completamente
invertido no Anti-Sistema, com as qualidades opostas.” (O
Sistema – C. III)
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A VISÃO – 7
“Nesse trajeto, a luz se foi ofuscando até se tornar treva
completa, o conhecimento se tornar ignorância, a liberdade do
espírito se tornar escravidão na matéria, a felicidade se tornar
em dor, a vida se transformar em morte, o bem em mal, a ordem
orgânica do Sistema até sua completa inversão no pólo oposto
do ser, no fundo da descida, no completo caos do Anti-Sistema.”
(O Sistema, Cap. III)
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RESUMO
Evolução
(+)

ESPIRITUALIZAÇÃO

Evolução
(+)
ORGANICIDADE

Involução
(-)
INDIVIDUALIDADE

Involução
(-)

MATERIALIZAÇÃO
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CICLO INVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO
SISTEMA

INVOLUÇÃO
“Deus e
Universo”

β

α

ω

Monismo

β

EVOLUÇÃO
“A Grande
Síntese”

γ
ANTI-SISTEMA
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EVOLUÇÃO


X

Evolução é ...










Construção de
Consciência
Espiritualização
Unificação
Ordem
Organicidade
Altruísmo
Colaboração
União

INVOLUÇÃO
 Involução é ...

 Destruição de
Consciência
 Animalização
 Separação
 Caos
 Solidão
 Egoísmo
 Disputa
 Divisão
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PRINCÍPIO DAS UNIDADES COLETIVAS


“Cada
individualidade
é
composta
de
individualidades menores, que são agregados de
individualidades ainda menores, até o infinito
negativo; por sua vez, é elemento constitutivo de
individualidades maiores, as quais são de outras
ainda maiores, até o infinito positivo”. (A Grande
Síntese, Cap.27)
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