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PROGRESSO x EVOLUÇÃO

Evolução é a mudança, por exemplo, das características 

hereditárias, genéticas de uma geração para outra. Processo 

de adaptação (pode ser um retorno a uma fase anterior)

Progresso seria um avanço, movimento para frente, adiante.

Ele não cessa. Nesse sentido, sempre nos beneficiamos do 

contexto ou conhecimento preexistente, não precisamos 

voltar ao ponto de partida.

Para muitos a evolução seria apenas progresso, material ou 

por um caminho linear para alcançar a perfeição.

Com base na Doutrina, precisamos considerar a evolução 

como um processo complexo, onde cada individualidade 

pode seguir um caminho distinto de outra (livre arbítrio)
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PROGRESSO x EVOLUÇÃO

LE, 778. Pode o homem retrogradar para o estado de 

natureza?

“Não, o homem tem que progredir incessantemente e 

não pode volver ao estado de infância. Desde que 

progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa 

retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do 

progresso.”

Colônia de bactéria: meio hostil – genes ativados –

regridem para poupar energia
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PROGRESSO MATERIAL OU MORAL

LE, 185. O estado físico e moral dos seres vivos é 

perpetuamente o mesmo em cada mundo?

“Não; os mundos também estão sujeitos à lei do 

progresso. Todos começaram, como o vosso, por um 

estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica 

transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os 

homens se houverem tornado bons.”
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PROGRESSO SOB INFLUÊNCIA DE EXISTÊNCIAS 

PREGRESSAS

LE, 218. Encarnado, conserva o Espírito algum vestígio 

das percepções que teve e dos conhecimentos que 

adquiriu nas existências anteriores?

“Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama 

ideias inatas.”

Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas?

Durante a encarnação, esquece-os em parte, 

momentaneamente; porém a intuição que deles 

conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, 

teria que recomeçar constantemente.
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EVOLUÇÃO COLETIVA

LE, 208. Nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais 

sobre o filho depois do nascimento deste?

“Ao contrário: bem grande influência exercem. Conforme já 

dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns 

dos outros.

LE, 233. Os Espíritos já purificados descem aos mundos 

inferiores?

“Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o 

progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a 

si mesmos, sem guias para dirigi-los.
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EVOLUÇÃO COLETIVA

LE, 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, 

têm os homens, igualmente, seus Espíritos protetores?

E, assim sendo, esses Espíritos são de ordem tão elevada quanto a 

dos Espíritos protetores de homens muito adiantados?

“Todo homem tem um Espírito que por ele vela, mas as missões 

são relativas ao fim que visam. Não dais a uma criança, que está 

aprendendo a ler, um professor de filosofia. O progresso do 

Espírito familiar guarda relação com o do Espírito protegido. 

Tendo um Espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso 

turno, o protetor de outro que vos seja inferior e os progressos 

que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão 

para o vosso adiantamento.

LE, 774. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de 

família mais apertados tornam os primeiros
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EVOLUÇÃO COLETIVA

LE, 767. É contrário à Lei da Natureza o insulamento absoluto?

“Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade 

e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se 

mutuamente.” (ponto de partida)

LE, 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que 

obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum 

providencial objetivo de ordem mais geral?

“O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, 

por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os 

outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola.”

Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união 

social é que elas umas às outras se completam, para lhe 

assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando 

uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e 

não insulados (recusa a vacinar, beneficia-se da imunização geral)
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EVOLUÇÃO INDIVIDUAL

LE, Intr. as diferentes existências corpóreas do Espírito são sempre 

progressivas e nunca regressivas; mas, a rapidez do seu progresso 

depende dos esforços que faça para chegar à perfeição

LE, 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de 

molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas 

pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde?

É assim que se efetua o progresso e essa a razão por que, na Terra, os 

homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que 

a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o 

acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente.”

LE, Q 111. [Espíritos superiores] Quando, por exceção, encarnam na Terra, 

é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da 

perfeição a que a Humanidade pode aspirar neste mundo.
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INDIVIDUAL PROPORCIONANDO O COLETIVO

LE, 573. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados?

“Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso; em lhes 

melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, 

porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a 

terra desempenha tão nobre missão, como o que governa, ou o 

que instrui. Tudo na Natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que 

o Espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para 

a execução dos desígnios da Providência. Cada um tem neste 

mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade.

OP, Creso espírita – PREÂMBULO:

O progresso geral é a resultante de todos os progressos 

individuais
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INDIVIDUAL PROPORCIONANDO O COLETIVO

OP, PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES E PROBLEMAS - AS EXPIAÇÕES 

COLETIVAS – NOTA:

A Humanidade se compõe de personalidades, que constituem as 

existências individuais, e das gerações, que constituem as 

existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do 

progresso, por variadas fases de provações que, portanto, são 

individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Do 

mesmo modo que, para o encarnado, cada existência é um passo 

à frente, cada geração marca um grau de progresso para o 

conjunto. É irresistível esse progresso do conjunto e arrasta as 

massas, ao mesmo tempo que modifica e transforma em 

instrumento de regeneração os erros e prejuízos de um passado 

que tem de desaparecer. Ora, como as gerações se compõem dos 

indivíduos que já viveram nas gerações precedentes, segue-se que 

o progresso delas é a resultante do progresso dos indivíduos.
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INDIVIDUAL PROPORCIONANDO O COLETIVO

LE, 779. A força para progredir, haure-a o homem em si 

mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um 

ensinamento?

“O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, 

mas nem todos progridem simultaneamente e do 

mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados 

auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato 

social.”
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INDIVIDUAL PROPORCIONANDO O COLETIVO

A GÊNESE,  Cap 18 – sinais dos tempos ( tb na RE de outubro de 
1866 – Os Tempos são chegados):

Item 12. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as 
mesmas revoluções morais por que passa todo ser individual, com 
a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de 

século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções 
através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcada 

por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial.

Item 16. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porque, 
trabalhando para todos cada um trabalha para si e reciprocamente, 

de sorte que nunca se podem considerar estéreis os progressos 
individual e coletivo. Tal progresso aproveitará às gerações e às 

individualidades futuras, que não virão a ser outras senão as 
gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de 

adiantamento
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Dr. Geley se vale da feliz expressão evolução solidária.

Ou evoluímos juntos, ou ninguém avançará sozinho. A

paz de espírito jamais será conquista da alma egoísta.

Ela se estabelece naqueles que estão fazendo o que lhes

compete fazer. Ninguém cai sozinho. Ninguém se ergue

sozinho. (Geley, G. Do inconsciente ao consciente, livro

II, parte III, cap. 4.) – Personalidades Enfermas, cap.

Palavras finais
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Considerações finais

Avaliando o progresso pela perspectiva individual, é 

importante considerar que ele não ocorre sem a 

contribuição de outros indivíduos.

Avaliando pela ótica social, podemos entendê-lo como a 

socialização da contribuição de muitas personalidades.

Parece que devemos somar as duas perspectivas e não 

dividi-las, o progresso é individual e coletivo. E não há 

uma fronteira clara que delimita a contribuição do 

individual e do coletivo.
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