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Item 16 - Admitida a hipótese  de 
que corpos de macacos tenham 
servido de vestidura aos primeiros 
humanos, pode dizer-se que, sob a 
influência e por efeito da atividade 
intelectual do seu novo habitante, 
o envoltório se modificou, [...] 
conservando a forma geral do 
conjunto. Melhorados os corpos, 
pela procriação, se reproduziram 
nas mesmas condições, como 
sucede com as árvores de enxerto. 
Deram origem a uma espécie nova 
que pouco a pouco se afastou do 
tipo primitivo, à proporção que o 
espírito progrediu. O Espírito 
macaco, que não foi aniquilado, 
continuou a procriar, para seu uso, 
corpos de macaco, do mesmo 
modo que o fruto da árvore 
silvestre reproduz árvores dessa 
espécie e o Espírito humano 
procriou corpos de homem, 
variantes do primeiro molde em 
que ele se meteu. O tronco se 
bifurcou: produziu um ramo, que 
por sua vez se tornou um tronco.  
Como na Natureza não há 
transições bruscas, é provável que 
os primeiros homens aparecidos 
na Terra pouco diferissem do 
macaco pela forma exterior e não 
muito também pela inteligência. 
[...]  
Item 23 - Tomando a humanidade 
em seu grau inferior de escala 
intelectual, os mais atrasados 
selvagens, pergunta-se se esse foi  
o ponto de partida da alma 
humana. 
Segundo a opinião de alguns 
filósofos espiritualistas, o princípio 
inteligente, distinto do princípio 
material,      se    individualiza,    se  

elabora, passando pelos diversos 
graus da animalidade; é ali que a 
alma se ensaia para a vida e 
desenvolve suas primeiras 
faculdades, pelo exercício. [...] 
Chegada ao grau de 
desenvolvimento que tal estado 
comporta, ela recebe as 
faculdades especiais que 
constituem a alma humana. 
Haveria assim filiação espiritual 
do animal para o homem como 
também existe uma filiação 
corporal. 
Este sistema, fundado sobre a 
grande lei de unidade que preside à 
criação, corresponde, é forçoso que 
concordemos, à justiça e à bondade 
do Criador: dá uma saída, uma 
finalidade, um destino aos animais, 
os quais já não são seres 
deserdados, mas que acham, no 
futuro que lhes está reservado, uma 
compensação para os seus 
sofrimentos. O que constitui o 
homem espiritual não é sua origem, 
mas os atributos especiais dos quais 
está dotado em sua entrada na 
humanidade, atributos que o 
transformam e dele fazem um ser 
distinto, como o fruto saboroso é 
distinto da raiz amarga de onde saiu. 
[...] Assim é, pois, que sem pesquisar 
a origem da alma e as linhas de 
evolução pelas quais ela teve que 
passar, nós a tomamos em sua 
entrada na humanidade, no ponto 
em onde dotada de senso  moral e 
de livre arbítrio, ela começa a 
incorrer na responsabilidade de seus 
atos.  
Item 28 – (...) Assim, todos os 
Espíritos, encarnados ou 
desencarnados, em qualquer grau de  
 

hierarquia em que se encontrem,  
têm suas atribuições no grande 
mecanismo do Universo[...].   
Item 29 - Quando a Terra se 
encontrou em condições climatéricas 
próprias à existência da espécie 
humana, ali se encarnaram Espíritos 
humanos. De onde vieram? Quer 
estes Espíritos tenham sido criados 
em tal momento, quer tenham vindo 
à Terra completamente formados, 
sua presença desde um tempo 
limitado é um fato, pois que antes 
deles apenas havia animais. Eles se 
revestiram de corpos apropriados às 
suas necessidades especiais, às 
suas aptidões, e que 
fisiologicamente pertenciam à 
animalidade; sob sua influencia e 
mediante o exercício de suas 
faculdades, esses corpos foram 
modificados e aperfeiçoados: isso é 
o que se apura mediante a 
observação. Deixemos, pois, de lado 
a questão da origem, ainda insolúvel 
até esse momento. Tomemos o 
Espírito, não em seu ponto de 
partida, mas naquele em que, 
manifestando-se nele os primeiros 
germens do livre-arbítrio e do senso 
moral, vêmo-lo desempenhar seu 
papel humano, sem nos 
inquietarmos com o ambiente no 
qual passou seu período de 
infância, ou, se assim o 
preferirmos, sua encubação. Não 
obstante a analogia de seu envoltório 
com os dos animais, às faculdades 
intelectuais e morais que o 
caracterizam, saberemos distingui-
los destes, como sob a mesma 
roupagem distinguimos o homem 
rústico do civilizado.  
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