HIGIENIZAÇÃO
ESPIRITUAL
DA TERRA
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O PROGRESSO DOS MUNDOS
No “O Evangelho Segundo O Espiritismo, cap. 3 vers. 19”, Allan Kardec estuda com os Espíritos sobre o
progresso dos mundos.
Destacamos o trecho:
O progresso é lei da Natureza. A essa lei todos os seres da Criação, animados e inanimados, foram
submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere.
(...) Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os
mundos em que eles habitam.
(...) Conforme esta lei, a Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se
acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado.

ESCALA ESPÍRITA DOS MUNDOS
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(...) A Terra há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudarse-á para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho. (Paris, 1862.)

TUDO ESTA SUJEITO A LEI DO PROGRESSO
Em “A Gênese”, Allan Kardec estuda com os Espíritos Superiores as transformações planejadas para o
mundo em que vivemos.
Destacamos o trecho:
“(...) o nosso globo, como tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Ele progride, fisicamente,
pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos Espíritos
encarnados e desencarnados que o povoam”.
A Terra chegou a um período de transformação, e com isso, inevitavelmente irá se elevar na hierarquia
dos mundos.

SÃO CHEGADOS OS TEMPOS
Em A Gênese - Cap. XVIII: São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, tempos em que
grandes acontecimentos se vão dar para regeneração da Humanidade.
A Humanidade tem realizado, até o presente, incontáveis progressos, chegamos a resultados que
jamais alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
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AVANÇOS DA HUMANIDADE
Fogo
Roda
Artefatos de Metal (Metalurgia)
Navegações
Livro
Papel
Impressora
Relógios Pequenos com molas
Microscópio
Motor a vapor
Máquina de escrever
Cloração das águas
Patologia (Classificação doenças)
Bicicleta
Fotografia
Estrada de Ferro (Ferrovia)
Refrigerador
Microbiologia (Pasteur)
Motor a combustão/gasolina
Telefone
Lâmpada
Motor a combustão interna
Motocicleta
Automóvel
Cinema
Telégrafo
Raio X
Rádio Difusão
Avião
Helicóptero
Aviação
Televisão
Penicilina
Motor a Jato
Microscópio Eletrônico
Computador
Fotocopiadora
Pílula anticoncepcional
Microcomputador

5.000 aC
3.500 aC
3.500 aC
3.000 aC
2.000 AC
105 aC
1.440
1.500
1.590
1.626
1.714
1.774/1.810
1.790
1.816
1.827
1.831
1.858
1.850
1.876
1.876
1.879
1.880
1.885
1.887
1.895
1.895
1.895
1.896
1.906
1.907
1.910
1.923
1.928
1.937
1.940
1.946
1.948
1.954
1.973

Mesopotânia
Oriente médio
Egito
China
China
Alemanha
Alemanha
Holanda
Grã-Bretanha
Grã-Bretanha
Suécia/França
Itália/França
Alemanha
França
EUA
França
França
Alemanha
EUA
EUA
Alemanha
Grã-Bretanha
Alemanha
França
Itália
Alemanha
Itália
Brasil/França
França
Brasil/França
EUA
Grã-Bretanha
Grã-Bretanha
Alemanha
EUA
EUA
EUA
França

SÃO CHEGADOS OS TEMPOS
A Gênese - Cap. XVIII
Resta-nos ainda um imenso progresso a realizar: o de fazermos que entre nós reine a caridade, a
fraternidade, a solidariedade, que se assegure o bem-estar moral.
7. É, pois, da luta das idéias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou
catástrofes puramente materiais.
Os cataclismas gerais foram conseqüência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as
entranhas do planeta que se agitam: são as da Humanidade.

O REINADO DO BEM NA TERRA
No “Livro dos Espíritos, 4º livro – Penas e Gozos Futuros, cap. 2 perg. 1019”, Allan Kardec
pergunta aos Espíritos “Quando irá implantar-se na Terra o reinado do bem?
E os Espíritos respondem o seguinte::
O bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem sobre os
maus, então, farão nela reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Essa transformação se verificará por meio da encarnação de Espíritos melhores, que constituirão na
Terra uma geração nova.
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A GERAÇÃO NOVA (A GÊNESE - CAP. XVIII)
A época atual é de transição; confundem-se os elementos das duas gerações.
Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por: inteligência e
razão geralmente precoces; sentimento inato do bem; Crença espiritualista, o que é sinal indubitável
de adiantamento anterior.
Ao contrário, o que distingue os Espíritos atrasados é: a propensão instintiva às paixões
degradantes, aos sentimentos anti-fraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme; o apego a tudo
o que é material.
Vivemos momentos de inquietação e perplexidade, e desse conflito forçosamente estão se
originando passageiras perturbações, que persistirão até que o terreno se ache aplanado e
restabelecido o equilíbrio.
Atente-se nas profundas transformações sociais, que já estão se processando por toda
parte, em velocidade impressionante, e no extraordinário avanço científico e tecnológico nos
últimos anos, resultando em modificações radicais na vida de grandes parcelas das populações.

ONDE VIVEM OS ESPÍRITOS
Os Espíritos desencarnados habitam regiões espirituais, as quais não são percebidas pelos nossos
sentidos, dado a limitação que a matéria nos impõe.
As regiões que circundam a Terra são divididas em três classes: zonas dos umbrais, zonas correcionais
e zonas de elevação. (Está conceituação foi retirada do livro “Espiritismo Aplicado”, Eliseu Rigonatti)

REGIÕES
Elevação
PLANO
FÍSICO

Correcional
Umbral
Umbral médio
Umbral Denso

COMO SE PASSA DE PLANETA DE PROVAS E
EXPIAÇÕES PARA PLANETA DE REGENERAÇÃO
A Terra, ainda, por ser um planeta de provas e expiações é habitada na sua maioria por espíritos
imperfeitos e por isso as regiões umbralinas são mais extensas que as regiões correcionais e de elevação.
A Terra está em transição, deixará de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de
Regeneração onde será habitada por espíritos melhores, e por este motivo, não necessitará que as regiões
umbralinas sejam tão extensas.
Os Espíritos encarregados pelo Progresso da Terra sabem que o planeta para progredir de um estágio a
outro, tem de depurar-se do Espiritual para o Material, ou seja, precisam depurar as camadas mais densas
do Umbral.
Para isso necessitam fazer com que os Espíritos que vivem nestas regiões, sejam retirados, aplicandose a justiça divina, eles ganham nova oportunidade de reencarnarem, onde poderão regenerar-se.
Mas se persistirem em permanecer no erro, ao desencarnarem não encontraram mais o ambiente
apropriado para a sua condição evolutiva, sendo neste instante migrados para um novo planeta onde irão
expiar o endurecimento de seus corações.
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Substituí-los-ão Espíritos melhores, que farão reinem na Terra a justiça, a paz e a fraternidade.

DIFICULTARIAM O PROGRESSO
Se aqui permanecessem seriam um entrave para o progresso moral, uma causa permanente de
perturbação da felicidade dos bons. É por isso que são excluídos e enviados para mundos menos
adiantados.
Ali aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos no progresso daqueles entre
os quais foram chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão, numa série de existências penosas e
através de trabalho árduo, as faltas passadas e o seu endurecimento voluntário.

AÍ ESTÁ A SEPARAÇÃO DO JOIO E DO TRIGO
(Mateus, cap. 13 – versículos 36 a 43)
Deixai crescer ambos até a ceifa - Deus permite que os maus convivam com os bons para terem
oportunidade de apresentarem sua regeneração.
Mas os renitentes ao mal não poderão continuar juntos quando chegar a época da ceifa. Vivemos a
época da ceifa, da separação do joio e do trigo.

ENCARNAÇÃO EM MASSA
Como prova irrefutável da vinda em massa dos irmãos que habitavam as regiões espirituais da Terra, é o
aumento populacional que o plano físico Terra vem tendo deste o início do século XX.
Analisemos que a característica da grande maioria dos que encarnaram neste período, se enquadram
como espíritos imperfeitos, ou sejam, são espíritos com propensão ao mal, a ignorância, ao orgulho, ao
egoísmo e as más paixões; os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espiritual são limitados e o
pouco que sabem se confundem com as idéias e os preconceitos da vida corpórea.
Isto demonstra claramente, que são espíritos oriundos das regiões Umbralinas.

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL
Este gráfico sobre o aumento populacional ocorridos durante o século XX, é uma prova irrefutável que
estão ocorrendo encarnações em massa.
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PERÍODO DE REFERÊNCIA

FAIXAS VIBRATÓRIA DA TERRA E DO UMBRAL FICARAM
MUITO PRÓXIMAS
Se Deus promove a vinda desses irmãos, é porque as providencias para eles serem atendidos aqui no
físico a providência divina já as tomou.
Aqueles que não sendo digno do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe
ocasionariam perturbações e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso (comentário sobre “Numa
Cidade Estranha” da obra de André Luiz “Libertação”, (1949) cap. IV.
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NUMA CIDADE ESTRANHA

(LIBERTAÇÃO – ANDRÉ LUIS)
“Em um dos desdobramentos espirituais ocorridos com o Chico Xavier durante o sono, Emmanuel o
conduziu a uma imensa cidade espiritual, situada na região do Umbral. Esta lhe pareceu extremamente
inferior e bastante próxima da Crosta Planetária”.
Era uma Cidade Estranha não só pelo aspecto desarmônico e antiestético, como pela manifestações de
luxúria, degradação de costumes e sensualidades dos seus habitantes”.
“Emmanuel informou a Chico que a vasta Comunidade Espiritual era governada por entidades
mentalmente vigorosas, porém negativas em termos de ética e sentimentos humanos”.
“Pelas ruas da referida cidade estranha desfilavam, multidões compostas de entidades que se
esmeravam em exibições de natureza pornográfica, erótica e debochada”.
“Os maiorais eram conduzidos em andores ou tronos colocados sobre carros cujos formatos imitavam os
órgãos sexuais masculinos e femininos”.
“Uma euforia generalizada parecia dominar aquelas criaturas ou, mais apropriadamente, assistia-se ao
que parecia uma festa de despedida de uma multidão revelando a certeza da aproximação de um fim
inexorável, que extinguia a situação cômoda, até então usufruída por todos”.
“De fato, aqueles Espíritos, sem exceção, haviam recebido um aviso de que estava determinado, de
maneira irrevogável, pelos Planos da Espiritualidade Superior, o seu próximo reingresso à vida carnal na
Terra. A esse decreto inapelável não iriam escapar nem os próprios maiorais”.
Analisando as mudanças profundas nos costumes da humanidade; as músicas ruidosas e
desequilibradas; a instabilidade das instituições familiares e sociais; o avanço da criminalidade, das drogas
e da insegurança; podemos concluir:
“Eles já estão por aí”.

HIGIENIZAÇÃO ESPIRITUAL DA TERRA
Pela diminuição das regiões Umbralinas e pela ampliação das regiões correcionais e de elevação a
Terra terá condições de transformar-se de um Planeta de Provas e Expiações para um Planeta de
Regeneração.
Mundo de Provas e Expiações

Mundo de Regeneração

ELEVAÇÃO
CORRECIONAL

ELEVAÇÃO

CORRECIONAL
UMBRAL
UMBRAL

Plano
Físico

Plano
Físico

Assim o Plano Espiritual, que considerado o Mundo Invisível que envolve a Terra, se encontrará
higienizado, renovado, tornando-se morada dos justos, dos santos e dos sábios;
Por sua vez, também a Terra, no seu Plano Físico, tornar-se-á forçosamente uma Terra Nova, onde a
Luz da Verdade brilhará com todo o fulgor, e, o bem reinará, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons
predominarem sobre os maus, e, farão nela reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Assim teremos a Terra renovada, Espaço purificado, e as duas humanidades, visível e invisível,
orientadas pelo Mestre Jesus, e obedecendo só à sua suprema direção, constituirão neste mundo o Reino
de Deus , que solicitamos quando fazemos nossas Orações.
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NA HORA CERTA
O Consolador Prometido, que é a Doutrina Espírita, veio na hora certa que a humanidade mais precisa,
está relembrando os ensinamentos do Cristo e ensinando outras coisas que o Cristo não podia dizer
naquela época.
Como espíritas, somos chamados a contribuir para a construção dessa nova sociedade, o
momento atual aguarda ação decisiva no Bem.
As mudanças do mundo atual nos fazem ver que uma postura de simples observação ou acomodação
nada somarão para uma mudança comportamental, para um despertamento consciencial.
Irmãos, atentai....porque os tempos são chegados!
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