
 
 
 

 
 
 
 
            Você ainda conserva a convicção de que existiu um homem com o nome de Adão, uma mulher que foi 
chamada Eva e uma serpente que estragou os planos de Deus para esse casal, que foram os primeiros seres 
humanos criados por Deus, na semana em que Ele criou TUDO em seis dias e descansou no sétimo?  
 
            Desculpe-nos por decepcioná-lo! Adão e Eva jamais existiram e, absolutamente, TUDO o que vemos na 
Natureza da Terra, são criações de Deus, mas não passaram a existir num toque instantâneo de magia divina. 
Tudo no Universo contempla Ato de Criação Divina + Evolução.  
 

            Para início dessa conversa leve em conta duas questões: REVELAÇÕES DIVINAS e MEDIUNIDADE. 
Mediunidade não é um fenômeno da atualidade. Ela sempre existiu, faz parte das capacidades psíquicas                     
do ser humano. 
 
            Nos tempos bíblicos, entre os hebreus, chamados o povo de Deus, os médiuns eram denominados 
profetas, como entre os gregos eram as pitonisas, na Idade Média eram as bruxas e entre os índios o pajé era o 
médium que recebia dos Espíritos orientações a respeito do uso das ervas, para curar os doentes da tribo.  
 
            Mediunidade sempre existiu em todos os povos e todas as culturas. Ela é o instrumento, o veículo 
natural de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material.   
 
            Desde os mais remotos registros históricos, os profetas receberam informações, orientações, 
ensinamentos sobre o modo mais correto de se viver, para uma existência de paz e felicidade, como também 
sobre Deus e a vida posterior nas alegrias do Paraíso, o Céu ou nos horrores dos suplícios do inferno,                        
gina, hades e outros nomes.  
 
            Os contatos mediúnicos com tais informações eram chamados ''Revelações de Deus'' e eram          
guardadas com muito zelo na cultura oral dos povos, que as repetiam e veneravam como a palavra de                      
origem direta de Deus.  
 
            É fato que as revelações encontradas na Bíblia foram comunicadas pelos Espíritos em todas as épocas, 
sob forte inspiração de ordem divina, com o propósito de auxiliar o progresso espiritual dos povos. Como esses 
povos eram incultos rebeldes e agressivos, as revelações se caracterizavam pela indução das pessoas a terem 
medo da ira de Deus, caso optassem por continuarem rebeldes e agressivos com o seu semelhante, pois o 
ensino mais sublime do Criador é que nos amemos uns aos outros. 
 
            Na sequência das grandes revelações de Deus à humanidade, três se destacam com especial 
importância, mas apenas duas contam com o reconhecimento e o apoio das religiões oficiais: a revelação dos 
10 mandamentos ao líder dos hebreus, Moisés, e a revelação de Jesus com o seu Evangelho.  
 
            A terceira grande revelação de ordem divina para a humanidade deu-se recentemente, na segunda 
metade do século 19, a  Doutrina Espírita ou Espiritismo, que ainda se encontra bastante desconhecida                            
a respeito de sua origem também divina. 
 
            A seu tempo, cada grande revelação se mostra apropriada ao grau de entendimento e aceitação entre 
os povos. A Doutrina Espírita é Filosofia denominada também de Espiritismo e tem uma particularidade 
muito especial: ela foi inserida no mundo moderno de braços dados com a Ciência e não com as religiões. 
Muito frequentemente ela é confundida com religião, mas esse é um equívoco que nos cumpre aplicar todos os 
esforços para bem esclarecer a todos. O Espiritismo não é religião é Filosofia de ordem moral e a moral                    
da Filosofia Espírita  é o Evangelho de Jesus. 
 
            Feita essa introdução, você deve estar se perguntando ''não era sobre Adão, Eva e a serpente o tema 
dessa explanação?'' Sim e agora estamos na melhor condição de explicar as metáforas ou figuras simbólicas 
da Bíblia, com especial interesse em melhor compreender-se a Gênesis.  
 
            Está escrito acima, que cada Revelação nos chega apropriada ao tempo em que vivemos e ao grau de 
entendimento que se verifica no mundo. Assim, mentiras não foram reveladas! Elas são verdadeiras, mas as 
primeiras foram profundamente incompletas, irrisórias, comunicadas como quem se expressa para                                   
o entendimento infantil. Só assim se explica o porquê do SIMBOLISMO da criação de Deus de TODAS                          
as coisas como se encontra na Gênesis bíblica. 
 
            Não havia possibilidade na Antiguidade, de que aquela narrativa pudesse ter o detalhamento mais 
realista que se dispõe na atualidade, estudando O Livro dos Espíritos, que é a base doutrinária do Espiritismo. 
O próximo Jesus confirma isso com suas palavras, lendo-se João, capítulo 16 no versículo 12: ''Ainda tenho 
muito para vos dizer, mas não podeis compreender agora. Pedirei ao Pai e Ele vos mandará outro Consolador 
(outra Revelação), que vos ensinará sobre todas as coisas''. 
 
            Esse outro Consolador, a Terceira Revelação prometida e já cumprida por Jesus é a Filosofia da 
Doutrina Espírita ou Espiritismo. O Espiritismo completa a sequência de revelações, com a força                                   
de um diferencial incontestável: a Ciência. TODAS as afirmações da Terceira Revelação - o Espiritismo - 
podem ser comprovadas cientificamente, à medida que a própria Ciência aprofunde as suas pesquisas. 
 
            O Espiritismo nos revelou a existência de três princípios primordiais: Deus, Espírito e Matéria. Também 
nos afirma que a partir da criação do Princípio Espiritual e do Princípio Material, TUDO está sujeito a 
EVOLUÇÃO. A partir da Criação de Deus, do Princípio Material e do Princípio Espiritual, a existência é infinita        

e evoluímos a partir do Átomo até a condição de perfeita e completa evolução do Espírito – NÓS – questão                
nº 540 de O Livro dos Espíritos.  
 
            Retomando a Gênesis bíblica, a cerca do início das criações de Deus, incluindo o primeiro homem,                  
está escrito que Deus criou Adão do pó da terra. Certamente, uma sutileza, para referência ao primeiro 
estágio evolutivo do Princípio Material: o MINERAL.  
 
            A evolução espiritual se realiza com a alternância de vida em duas dimensões: a ESPIRITUAL e a 
MATERIAL. Na dimensão material, dá-se no trânsito pelos três reinos da Natureza: o mineral, o vegetal                            
e o animal. A referência bíblica ao pó da terra deve ser compreendida como referente ao reino mineral,                         
ao átomo, portanto. E... sim! O homem veio a existir pelo processo laborioso da metamorfose que o forjou por 
bilênios sem conta! Cada um de nós é resultado de individualização que impôs existência gradativa no reino 
mineral, no reino vegetal, no reino animal e a meta é a perfeição da nossa inteligência e senso moral. 
 
            Diante de tal complexidade a respeito da Vida e Evolução é de se compreender e aceitar, que as 
revelações se complementem a seu tempo. Seguramente, a Doutrina Espírita ou Espiritismo é a chave                             
que decifra os enigmáticos textos bíblicos.  
 
            Toda a rica contribuição da Ciência também destrói a ingênua leitura bíblica sobre TODA a Criação                     
de Deus ter-se completado em seis dias e no sétimo Ele ter-se dado o merecido descanso. A evolução do 
Princípio Espiritual, do Princípio Inteligente dá-se no curso de bilhões de anos, até o nosso estágio atual,                       
no curso das grandes eras geológicas. Portanto, os dias da Criação de Deus citados na Gênesis Bíblica devem 
ser compreendidos hoje como as ERAS GEOLÓGICAS do Planeta Terra.  
 
 



            Por fim, uma cena muito curiosa de que se tem informação na Gênesis Bíblica e a coloca sob suspeita, 
a menos que a ela integremos as informações do Espiritismo, para dar veracidade ao texto bíblico.                      
Referimo-nos aos versículos 17 a 22 do capítulo 4 da Gênesis: Caim matou Abel e foi castigado com o 
afastamento de sua família. Longe da família, Caim casou e teve filhos e os seus filhos, que foram                 
todos homens, também tiveram filhos com suas mulheres.  
 
            Mas... naquela família não constavam apenas quatro membros? Adão e Eva e seus únicos filhos,                 
Caim e Abel? Com quem Caim casou? Onde estava a população extra, sem explicação no livro sagrado? 
 
            O Espiritismo explica! Adão, Eva, Caim e Abel SIMBOLIZAM a Humanidade que evoluía na Terra                    
até a chegada ao planeta de Espíritos originários de outra constelação do Universo, que passaram a 
reencarnar em nosso planeta por volta de 12.000 anos antes do nascimento de Cristo. 
 
            A Ciência fornece ao Espiritismo, base sólida para a validade dessa informação. De acordo com a 
paleontologia, a transição evolutiva entre todos os hominídeos anteriores ao homo sapiens deu-se em milhões 
de anos e isso torna paradoxal que entre o homo sapiens e a fisiologia do homem contemporâneo                             
a transição tenha se dado em apenas cerca de 12.000 anos. Espiritismo e Ciência juntos são uma                                
dupla de sucesso! 
 
 
 
 

 

 


