SÃO HABITADOS TODOS OS MUNDOS
QUE GIRAM NO UNIVERSO
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A missão da sonda Kepler da Nasa (Agência Espacial NorteAmericana) noticiou a descoberta de 715 novos exoplanetas (ou planetas fora do Sistema
Solar), que orbitam 305 estrelas (sóis) em sistemas planetários similares ao nosso. Até
agora foram descobertos 1700 exoplanetas. Pelas estimativas de Jean Schneider, até 27
de
março
de
2014,
já
haviam
1779
exoplanetas
detectados.
(1)
Para verificar os planetas, uma equipe de observação co-liderada por Jack Lissauer,
cientista planetário no Centro de Pesquisa Ames da Nasa, analisou estrelas com mais de
um planeta em potencial – todos detectados nos dois primeiros anos de observações da
Kepler – Maio de 2009 a março de 2011. Atualmente a Kepler está com problemas
operacionais. Para 2017 a agência espacial americana pretende lançar o satélite Tess,
outro
caçador
de
planetas.
Um desses exoplanetas, chamado Kepler-296f, orbita uma estrela da metade do tamanho
e 5 por cento mais brilhante que o nosso sol. Kepler-296f é duas vezes o tamanho da
Terra, mas os cientistas não sabem se o planeta é um mundo gasoso, com um grosso
envelope de hidrogênio em hélio, ou é um mundo de água cercada por um oceano
profundo.
A pergunta que não silencia é: será que existe vida humana em outros orbes? Sobre isso
não há cientista que possa negar ou confirmar. Entretanto, Kardec diz que “a razão
humana se recusa a admitir só haver vida inteligente na Terra e nos diz que os diferentes
mundos são habitados.” (2) E sobre vidas noutros sistemas fora da Terra os Espíritos têm
confirmado
abundantemente
a
sua
existência.
O Codificador, ao tratar o assunto, não desceu a minudências da vida corporal
extraterrestre, rumando quase que unicamente pelo aspecto moral dos habitantes de
algum orbe. A rigor, as diversas existências físicas do homem podem ser na Terra bem
como em outros mundos; “o início dessas existências não terá sido aqui [na Terra], bem
como
seu
término
também
não
o
será.”
(3)
O Espírito Maria João de Deus (genitora de F.C. Xavier), descreve de modo
impressionante a existência de vidas inteligentes noutros planetas. Cita, por exemplo,
Saturno, cientificando que lá inexistem vícios, não há guerras, a eletricidade é utilizada em
sua potencialidade plena. Os saturninos consagram-se bastante à espiritualidade; as

vegetações são azuladas e os oceanos são rosados. Para o espírita e astrônomo Camille
Flammarion, empregando convicções pessoais, afirmou que “Saturno talvez fosse
habitado
por
seres
inconciliáveis
com
os
organismos
terrestres.”
(4)
Utilizando certezas pessoais sobre o que se sabia no século XIX a respeito do tema,
Kardec alegou que a “Terra é moralmente superior a Marte e muito inferior a Júpiter.” (5) A
despeito da conflitante informação sobre a temática, sabe-se que um espírito de pequena
elevação cultural “informou ao Codificador que Marte era um planeta inferior à Terra” (6),
todavia o Espírito Maria João de Deus afirma que “os marcianos são dotados de muita
espiritualidade; são quase semelhantes aos terrícolas, todavia fisicamente possuem
diferenças apreciáveis: além dos braços, têm ao longo das espáduas umas ligeiras
protuberâncias. O ar marciano é muitíssimo mais leve, a vida é mais aérea, a água é
escassa, motivo pelo qual o líquido vital é regulado por sistemas de canalização. Nos
horizontes
marcianos
não
há
muitas
elevações
montanhosas.”
(7)
Ainda sobre Marte, o Espírito Humberto de Campos ratifica as informações descritas por
Maria J.de Deus, apresentando “os marcianos manejando possantes máquinas aéreas que
navegam no pé das nuvens, algumas delas [nuvens] produzidas artificialmente, para
atender reinos mais frágeis da natureza do quarto orbe do nosso sistema planetário.” (8)
Além disso, sob o ponto de vista pessoal, Flammarion corrobora a tese de que os
marcianos “são moralmente superiores aos terrestres, transportam-se por navegação
aérea e seus edifícios são erguidos pelo pensamento, possuem doze sentidos, o que lhes
permitem
comunicação
direta
com
o
universo.”
(9)
Na Revista Espírita de Agosto/1858, publicou um desenho psicopictografado (desenho
mediúnico) e assinado pelo Espírito Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI,
referente “a uma habitação em Júpiter, que seria a casa de Mozart. Somos também
informados de que Cervantes seria vizinho de Mozart e que por lá também viveria
Zoroastro.”.
(10)
Em 1938 o Espírito Emmanuel informou que na “Constelação do Cocheiro, cerca de 42
anos luz distante da nós, há o sistema de Capela, de onde milhares de anos atrás alguns
milhões de Espíritos rebeldes que lá existiam, foram deportados para o nosso planeta.
Aqui aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos, as grandes conquistas do
coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seres terrestres.”. (11)
Na questão 172 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: “As nossas diversas
existências corporais se verificam todas na Terra?”, ao que os Espíritos responderam:
“Não; vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem
as últimas; são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição.”. (12)
Não obstante a contradição entre o Marte “avançado” de Flammarion e Maria João de
Deus contra o Marte “atrasado” segundo comunicações chegadas a Kardec, em verdade o
Espiritismo sempre confirmou a existência de vida fora da Terra. Destaque-se que, antes
que a ciência humana e as religiões tradicionais admitissem essa possibilidade, os
Espíritos revelaram a Kardec na questão 55 do livro “que são habitados todos os mundos
que giram no espaço e que a Terra está muito longe de ser o único planeta que asila vida
inteligente”.
(13)
Um dos ramos científicos que mais têm crescido, desde os anos 50, fazendo audaciosas
pesquisas, ampliando muito o acervo de seus conhecimentos, é a Astronomia. “Dela

derivam, ou com ela interagem, a Astrofísica, a Astroquímica, a Exobiologia (estudo da
possibilidade de vida fora da Terra). Simon “Pete” Worden, astrônomo, que lidera o Centro
de Pesquisas Ames da NASA, afirma que nós [na Terra] não estamos sozinhos, pois que
há
muita
vida
[pelo
Universo].”.
(14)
Sabe-se hoje em dia existirem, “pelo Universo observável, pelo menos 10 bilhões de
galáxias. Em 1991, em Greenwich, na Inglaterra, o observatório localizou um quasar
(possível ninho de galáxias) com a luminosidade correspondente a 1 quatrilhão de sóis
[isso mesmo, 1 quadrilhão!]. Acreditar que somente a Terra tenha vida é supor que todo
esse imensurável Universo tenha sido criado sem utilidade alguma, e seria uma
impossibilidade matemática que num Universo tão inimaginável não se tivesse
desenvolvido vida inteligente, senão neste pequeno planeta. Aliás, seria um
incompreensível
desperdício
de
espaço.”
(15)
Aprendemos com os Espíritos que “há mundos cujas condições morais dos seus
habitantes são inferiores às da Terra; em outros, são da mesma categoria. Há mundos
mais ou menos superiores e, finalmente, há aqueles nos quais a vida é, por assim dizer,
toda espiritual.”. (16)
Jorge Hessen
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