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OBJETIVO 
 Aprimorar o entendimento dos processos envolvidos 

na estrutura psíquica do espírito em sua marcha 

evolutiva. 

PONTOS A ABORDAR 

 Noções Preliminares; 

 Os Três Reinos; 

 O Homem e a Evolução da 

    Estrutura Psíquica; 



NOÇÕES PRELIMINARES 



A PSIQUE – JOANNA DE ÂNGELIS 



LE 

 23. Que é o Espírito? 

- O princípio inteligente do Universo. 

 23ª. Qual é a natureza íntima do Espírito? 

- O espírito, com a linguagem humana, não é fácil 

de ser analisado. Porque o espírito não é uma 

coisa palpável, para vós ele não é nada; mas para 

nós é alguma coisa. Sabei bem: o nada é coisa 

nenhuma, e o nada não existe. 

 24. O espírito é sinônimo de inteligência? 

- a inteligência é um atributo essencial do espírito. 

Todavia, como ambos se confundem num 

princípio comum, para vós são a mesma coisa. 





L.E.  
115. Uns Espíritos foram criados bons e 

outros maus? 

- Deus criou todos os Espíritos simples e 

ignorantes, ou seja, sem conhecimento... 

O que significa simples e ignorantes ? 

Deus cria princípio espiritual (inteligente) 

ou Espírito ? 

 

 



OS TRÊS REINOS 



LE.  

 585 – Que pensais da divisão da Natureza em três reinos, 

ou em duas classes: Os seres orgânicos e os seres 

inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta 

classe. Qual destas divisões é preferível? 

 - São todas boas, dependendo do ponto de vista. 

Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres 

inorgânicos; sob o ponto de vista moral há, evidentemente, 

quatro graus. 

 Nota: ... A matéria inerte que constitui o reino mineral, não tem 

senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria 

inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de 

matéria inerte e vitalidade, têm a mais uma espécie de 

inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua 

existência e sua individualidade.... 

Onde começa o Princípio Inteligente? Ou Espírito? 



 Quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos 

que matéria e espírito não passam de meios variáveis e 

relativos para expressão do que existe unicamente de 

positivo no Universo, isto é – a força e a vida, que, achando-

se em estado latente no mineral, se vão desenvolvendo 

progressivamente do vegetal ao ente humano e, mesmo 

acima deste, nos degraus inumeráveis da escala superior.  

DEPOIS DA MORTE 

 CAP 7 - LEON DENIS  

O HOMEM INTEGRAL 
JOANA DE ANGELIS - Cap 9  - A REENCARNAÇÃO  

 A aquisição da consciência é o resultado de um processo 

incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o 

sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral; à 

sensibilidade, no vegetal; ao instinto, no animal; e à 

inteligência, à razão, no  homem...  



AS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS 



LE. CAP XI - OS TRÊS REINOS  

 604 R.Tudo se encadeia na Natureza por laços 

que não podeis ainda compreender, e as coisas, as 

mais díspares na aparência, têm pontos de 

contato que o homem não chegará jamais a 

compreender no seu estado atual. Ele pode 

entrevê-los por um esforço de sua inteligência, 

mas só quando sua inteligência tiver adquirido 

todo o seu desenvolvimento e estiver isento dos 

preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele 

poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, 

suas idéias limitadas fazem-no ver as coisas de 

um ponto de vista mesquinho e irrestrito. Sabei 

bem que Deus não pode se contradizer e que tudo, 

na Natureza, se harmoniza por leis gerais que 

não se afastam jamais da sublime sabedoria do 

criador.  

 



O HOMEM E A EVOLUÇÃO 

DA ESTRUTURA PSÍQUICA 



LE 

 607 a – A alma pareceria, assim, ter sido o 

principio inteligente dos seres inferiores da 

criação? 

 ... É, de alguma sorte, um trabalho preparatório, 

como o da germinação, em seguida ao qual o 

princípio inteligente sofre uma transformação e 

se torna espírito. É então que começa para ele o 

período de humanidade, e com ele a consciência 

de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a 

responsabilidade de seus atos... 

 607 b – Esse período de humanização começa 

sobre a Terra? 

 A Terra não é o ponto de partida da primeira 

encarnação humana; o período de humanização 

começa, em geral, em mundos ainda mais 

inferiores... 



PROGRESSO INTELECTUAL E MORAL. 

 LE 780. O Progresso moral segue sempre o 

progresso intelectual? 

 - É sua consequência, todavia, não o segue 

sempre imediatamente. 

  LE 780 a . Como o progresso intelectual pode 

conduzir ao progresso moral? 

 - Fazendo  compreender o bem e o mal; o homem, 

então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-

arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência 

e aumenta a responsabilidade dos atos. 

O que determina um espírito ser mais evoluído? A inteligência ou 

a moralidade? 



Gráfico – Dr. Jorge Andrea 



A ESTRUTURA PSÍQUICA - GEDE 



EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO E DA 

ESTRUTURA PSÍQUICA – GEDE (CLAUDIO 

C. CONTI) 

 Ao longo de sua evolução, o espírito vai, 

gradativamente, assimilando na consciência os 

conteúdos referentes às suas várias encarnações, 

processo que Jung define, mesmo que 

desconsiderando o processo reencarnatório, como 

individuação. 

 Esta assimilação de conteúdos inconscientes pelo 

consciente ocorre gradativamente, pois, conforme 

o espírito evolui, estará cada vez mais adequado e 

capaz de perceber, em suas várias encarnações, 

seus acertos e equívocos. Nesta visão, conforme o 

tempo avança mais evoluído se torna o espírito. 



EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO E DA ESTRUTURA 

PSÍQUICA – GEDE (CLAUDIO C. CONTI) 

 Cada Etapa do desenvolvimento do 

espírito estaria relacionado com 

um ciclo, onde experienciaria suas 

necessidades evolutivas em várias 

encarnações até que, com o 

aprendizado adequado, estaria 

apto a seguir para um novo ciclo. 

 A Evolução da psique atingida no 

ciclo anterior segue de base ao 

ciclo posterior. 



MOVIMENTO EVOLUTIVO DA PSIQUE - 

GEDE 



Iniciação Hominal 

 Na iniciação da jornada hominal do espírito, tem sua psique limitada 

aos conteúdos do inconsciente coletivo, praticamente o espírito neste 

momento possui quase na totalidade os instintos, que lhes valerão 

muito para sua sobrevivência e aprendizado. O consciente tem início 

com a percepção corporal, a interação com o mundo exterior, suas 

relações pessoais com outros espíritos. 

 O homem contemporâneo, já apresenta uma mutação bastante 

relevante o aumento da massa consciente e a diminuição do 

Inconsciente Pessoal. O movimento de contração do Inconsciente 

Pessoal está ligado diretamente a capacidade de conscientização dos 

seus conteúdos. O movimento de expansão do Consciente se dá ao 

acúmulo das informações já assimiladas pelo homem contemporâneo 

adequado ao mundo atual, à medida que o “progresso” se expande, mais 

informações o homem dispõe e menos atribuições físicas se fazem 

presentes, estão aqui contidas as apropriações intelectuais e morais 

acumuladas. 

 

Homem 

Contemporâneo 



Homem 

iluminado 

 O Espírito iluminado tem características bem 

diferenciadas dos outros estágios durante a evolução, 

podemos observar a ausência do Inconsciente Coletivo 

e do Inconsciente Pessoal, nesta etapa do processo o 

espírito já considerado Uno, possui um nível de 

entendimento extremamente elevado. O consciente já 

se encontra extremamente dilatado 

proporcionalmente ao acumulo de informações já 

contidas em sua psique.  



Conscientização de 

conteúdos 

Desenvolvimento  

do livre arbítrio 

Comparando os Gráficos 



Missionários da Luz Cap 9 – André Luis 

 " ... A edificação do reino interior com a luz divina 

reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão-

somente ao preço de palavras que erguereis os 

templos da fé viva. Como acontece a comezinhos 

serviços de natureza terrestre, é imprescindível a 

escolha de material, esforços de aquisição, planos 

deliberados previamente, aplicação necessária, 

experimentação de solidez, demonstrações de 

equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e 

primores de acabamento."  

  



FIM 


