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Universalidade do Espírito 

Por Luiz Gonzaga da Rocha1 

 

Resumo 

  Todo homem neste mundo foi gerado por pais humanos, sem exceção. O homem nascido 
da carne é carne. A alma que anima a carne não é carne, é uma fagulha do Espírito de Deus; a alma 
é o ponto de convergência dos elementos constitutivos do ser; a sede do livre-arbítrio. O corpo do 
homem é o abrigo dentro do qual a alma se aloja. O intelecto, a mente, os ideais, o amor, emoção, 
o discernimento, a capacidade de decisão, inteligência, consciência, vontade (e os outros 
eteceteras) são experiências da alma. A existência da alma é a existência natural do homem, aquilo 
que o faz viver e que lhe dá alento. A carne constantemente se renova e morre. A morte da carne é 
um fenômeno universal, irreparável e imperativo. A alma é imortal, não se gasta, não morre. Eis o 
místico matrimônio, o mistério que se quer desvelar a partir do exemplo da Iniciação Maçônica. 

Apresentação 

Estas reflexões são decorrentes do nosso mais recente artigo – prevalência do espírito sobre 
a matéria2 – elaborado especialmente para apresentação aos ouvintes na sessão noturna na Loja 
Maçônica Gonçalves Ledo nº 1785, em 12/09/2019, oportunidade em que  a porta para o infinito se 
abriu e insiste em permanecer aberta, afinando posição intelectual e esclarecendo pontos que 
permaneceram encobertos da luz. O presente escrito não é uma refutação ou mera 
complementação, mas um novo entendimento e olhar sobre a prevalência do espírito sobre a 
matéria, com aspectos e considerações novas. O foco deste texto é a contínua e permanente busca 
pelo entendimento sobre o místico matrimônio do corpo, com a alma e o espírito, e sobre as origens, 
vida e morte da alma sob o aspecto físico e no espaço-tempo da matéria. 

                                                             
1 Luiz Gonzaga da Rocha (LGR) – Grande Inspetor Geral da Ordem. Escritor. Radicado em Brasília. Coordenador do 

Curso de Pós-Graduação em História da Maçonaria/Unyleya. Membro fundador e efetivo da ARLS Antônio Francisco 
Lisboa nº 3793, Grande Oriente do Distrito Federal e da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal. 
2 Disponibilizado em http://www.unidosporbrasilia.com.br/files/Aprendiz/universalidade-do-espirito.pdf 
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 A tese central do presente escrito é a defesa de que com o cessamento das atividades 
biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida, a alma retorna à fonte original com 
os atributos consciencial adquiridos; a argumentação de que o corpo físico seja mortal e a alma 
imortal; a postulação de que a alma seja uma essência única e partícula da Grande Alma Universal 
a que os maçons denominam de Grande Arquiteto do Universo. De forma simples e linear 
apresentamos o assunto em três tópicos: nascimento, vida e morte da Alma. Esses três tópicos, 
assistidos no teatro da escrita por quatro outros tópicos: apresentação; conclusão e indicação para 
leituras, que no conjunto emprestam sentido ao corpo do artigo. 

  Convém ressaltar, por oportuno, que nada do que aqui se encontra colocado nos pertence, 

pertenceu ou pertencerá. Antes, pertence ao mundo do pensamento livresco (a originalidade talvez 

esteja tão-somente na forma como aqui se apresenta) relacionado ao final, ao campo akáshico 

universal, e as informações que durante nossa vida humana armazenamos na mônada3 espiritual, 

ou seja, nada nos pertence originalmente, pertence ao Universo em que nos inserimos e servem de 

arrimo aos nossos pensamentos e ideias em tempo presente. 

Nascimento da Alma 

A Teoria do Ovo Primordial, hoje quase totalmente esquecida, retratando a narrativa do 
caos primordial, ou a primitiva origem do Cosmo, curiosamente, não recebeu dos sábios do mundo 
antigo qualquer denominação ou representação para a sua Causa Primeira; seja porque o assunto 
fosse por demais sagrado para os padrões de época; seja por ser difícil apontar e descrever a Causa 
Primeira; ou seja por ser quase impossível descrever, a partir da identificação da Causa Primeira, o 
início dos milhares de universos e os seus múltiplos mundos. No mesmo campo mental de 
dificuldades da Teoria do Ovo Primordial encontramos a narrativa do Ponto Dentro do Círculo, 
teorizando sobre o nascimento do universo ou, como queremos escrever, apresentando os 
primórdios da humanidade e a Grande Obra de Deus que é o Homem. As duas Teorias estão 
agasalhadas na tradição dos escritos maçônicos, a justificar, no seio da Maçonaria, a expressão 
“ORDO AB CHÁO”, a Grande Explosão (Big Bang) que envolveu toda a matéria e a energia do 
universo4, fenômeno que a ciência rotulou como homogeneidade, sincronicidade ou a ordem que 
nasceu do caos. 

Estas teorias ou lendas primordiais, entretanto, se não são essenciais ao desenvolvimento 
dos argumentos a serem apresentadas, são relevantes para que possamos compreender a milenar 
saga do espírito, da alma, do homem, e dos propósitos do Grande Arquiteto do Universo, sem que 
nos obriguemos a passar pelo lenga-lenga das Religiões e dos religiosos, ou pelos arrotos da Ciência 
e cientistas que impuseram parâmetros e atribuíram ao Ser Humano, junto com um só Deus, uma 
só vida para se atingir todos os graus da perfeição e da sabedoria, condenando a alma a só ciclo na 

                                                             
3 Organismo ou unidade orgânica diminuta e muito simples. Átomo inextenso com atividade espiritual. Componente 
básico de toda e qualquer realidade física ou anímica. Partícula que apresenta as características de imaterialidade, 
indivisibilidade e eternidade. 
4 Segundo J. A. Wheeler, professor de física nuclear na universidade do Texas, e C. M. Patton, matemático e PHD em 
filosofia, já não há ninguém que possa defender a tese de que a geometria foi criada no “primeiro dia” da Gênese e 
quantizada no segundo. Hoje parece mais razoável expor a ideia oposta, de que o advento do princípio quântico ocorreu 
no primeiro dia e, a partir desse princípio, a geometria e as partículas foram criadas, de algum modo, no “segundo dia”. 
(in Artigo: A Física é Governada pela Cosmologia?), dando a entender que a organização do caos teve início om a física 
quântica. O ponto central desse pensamento é que na escala quântica, o vazio é “cheio”, o vazio quântico cheio contém 
potencialmente em si todas as partículas, quer elas tenham sido ou não observadas, ou seja, o vazio (no caso, o caos, 
estava cheio de vibrações) continha toda a realidade e o Universo inteiro foi extraído do nada por uma enorme flutuação 
do vazio que se conhece hoje por Big-Bang. 
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roda da vida. Estas teorias são por demais caras à maçonaria, embora os maçons não percebam essa 
relevância em sua escalada rumo à perfeição espiritual. 

A alma maçônica nasce com a Iniciação, momento em que o iniciado enfrenta, sozinho, o 
drama da vida e da morte no interior da caverna onde fora inicialmente colocado e testado para se 
preparar para o enfrentamento de outras provas até alcançar a prova da taça da amargura e do fiat 
lux. O espírito da maçonaria lhe é apresentado com vigor e depois da Iniciação. Morrer o profano 
para nascer o Iniciado, não deixa de ser uma profunda reflexão sobre a vida, a morte, e sobre a 
universalidade do espírito sobre a matéria. 

Pois bem, queremos, a título meramente explicativo, dizer que quando tratamos das 
palavras Alma e Espírito estamos nos referindo a termos semelhantes em considerando que a Alma 
é o Espírito encarnado e o Espírito, terminantemente, é a Alma antes da encarnação, e de igual 
modo podemos dizer que os espíritos sejam as almas que viveram na Terra, contudo, posto que são 
sinônimos e empregados indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia5. E estamos 
aqui a considerar, como nos disse Allan Kardec, que tanto o Espírito como a Alma sejam o princípio 
inteligente do Universo (KARDEC. 2006:81). No Livro dos Espíritos ordenado por Allan Kardec, as 
respostas às questões 21 a 221 apontam caminhos para melhor entendimento sobre a origem e 
evolução do espírito na matéria. Seguindo por essa linha de argumentos, sem a pretensão de 
condensação das palavras, destacamos que podemos conceber que na igualdade de Deus – a causa 
primordial, o Princípio de Todas as Coisas – a trindade representada pelo pensamento6, espírito e 
matéria constituem o princípio de tudo o que existe, e que o Espírito de Deus seja a fonte de onde 
provêm todas as Almas.  

Como nascem as almas, nos perguntamos, e respondemos: A alma nasce com o seu ingresso 
no corpo físico, ela vem diretamente de Deus, pois somente Deus tem o poder de fazer nascer (criar) 
as almas. A alma só pode nos ser dada por Deus (Num 16:22). Também nos perguntamos quando e 
como as almas são criadas, e respondemos: não nos parece ser possível saber quando e como Deus 
criou e cria cada uma das Almas. Como Allan Kardec, repito, ninguém o sabe. Eis o mistério da 
criação das almas. Contudo, sabemos que a criação das almas é um processo permanente, isto 
equivale dizer que Deus nunca deixou de criar, e cada um de nós – homens nascidos na carne – 
somos com o Grande Arquiteto do Universo, agentes na criação e igualmente, fonte da origem das 
Almas. Em suma, os Espíritos são os Seres Inteligentes da Criação, são extracorpóreos, são Filhos do 
Criador. Deus criou o homem para ser imortal, e o criou para ser a imagem de Sua própria 
eternidade. E cada um de nós – nascidos da carne - somos, com o G.A.D.U., coatores na criação das 
almas no plano material. 

No Livro dos Espíritos, estes não dizem como foram criados, tudo é mantido em mistério, 
mas evidenciam a colocação do pensamento como parte da tríade de tudo o que existe, e a minha 
alma literária, então, me induz a escrever e expressar o entendimento sobre a existência de um 
único Espírito ou de uma única Alma, a Alma do Grande Espírito Deus ou a Alma Universal de Deus, 
em respeito e em concordância com as palavras do Mestre Jesus Cristo que se manifestou dizendo: 
“Eu e o Pai Somos Um”,” O Pai está em mim, e Eu Nele” (Jo 10:30-38), atestando, creio, que Jesus 
possuía a mesma natureza de Deus, e que nós, homens, mesmo nascidos da carne, somos Filhos de 
Deus, e possuímos, igualmente, a mesma natureza de Jesus (nosso Irmão) e de Deus (nosso Pai). 

                                                             
5 Diferente da Alma, o Espírito não carece de um corpo físico para existir, daí os conceitos se apresentarem como díspares. 
6 René Descartes julgou ter demonstrado a existência da alma, cuja essência está no pensamento, e passa à demonstração 
de Deus, cuja ideia é contida no nosso pensamento. 
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Para fins contemplativos apresento-lhes o relato descrito pelo Apóstolo e Evangelista João: 
“Rodearam-no os judeus, e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o 
Cristo, dize-o abertamente. Jesus Respondeu: Eu já vos disse, e não credes. Os milagres que 
eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas 
ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes 
dou a vida eterna, e jamais perecerão; ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, 
que as deu a mim é maior do que todos; ninguém pode arrebatá-las Dele. Eu e o Pai somos 
um”. 

Os judeus, depois de ouvirem Jesus, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus lhe disse: 
tenho vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai, por qual deles me 
apedrejais? Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, 
porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus pondera e lhes diz: O Pai está em mim, e 
Eu Nele (Jo 10:38). Tempos depois, o apóstolo Paulo em carta aos de Coríntio escreveu o seguinte: 
“não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (I Co 3.16). Assim, 
podemos assumir que somos (na matéria) filhos e santuários ou templos do Espírito de Deus. Somos 
Deuses como apregoou Jesus: “Eu disse: sois deuses” (Jo 10:34; Sl 82:6). 

O substantivo “Um”, na frase em discussão, equivale a “Somos o Mesmo” ou “Somos a 
mesma coisa”, mas o que Jesus disse (em aramaico, e não em grego), muito possivelmente, foi que 
Ele e o Pai são iguais ou que Ele e o Pai são idênticos, ou seja, Pai e Filho possuem a mesma natureza, 
a mesma essência, o mesmo espírito, a mesma vida, o mesmo poder, a mesma mente, a mesma 
sabedoria. Por isso são o mesmo em tudo (exceto, talvez, pelo fato de O Filho ter uma origem 
diferente do Pai). E não é isso o que ocorre com os nossos filhos terrenos? Eles não são frutos da 
geração da nossa carne? Impossível negar, eles são carne nossa, e como a nossa carne receberam 
uma alma, o Espírito de Deus, e ainda que pensem e ajam por si, independentemente do pensar e 
do agir que manifestamos, são nossos filhos e nós, seus pais. Assim, somos com o Grande Arquiteto 
do Universo, o Pai, e eles, os filhos. Eles estão em nós e nós neles. 

A alma, compreendida como sendo o Espírito antes de se unir ao corpo, a reencarnação é o 

processo de retorno da alma ao corpo físico. As sucessivas reencarnações oferecem à alma 

oportunidades de desenvolver o mundo e de elevação na perfeição individual. A alma pode nascer 

como homem ou mulher; às vezes nasce como uma pessoa pobre e outras, como rica; em condições 

sociais, culturais, e intelectuais diferentes; em países, continentes, e raças diferenciadas; tudo para 

que a alma alcance o ponto de equilíbrio na Escola da Terra. Escritos e escritores falam em almas 

velhas e almas novas (facilmente percebidas por qualquer um de nós em nosso dia-a-dia) em razão 

dos seus níveis de maturidade emocional, espiritual e esclarecimentos demonstrados; outros falam 

da existência de diferentes níveis de consciência da alma na sua evolução do estágio inicial das 

reencarnações ao estágio final (em que não mais precisará retornar à Terram exceto para o 

desempenho de missão específica) na percepção e identificação com a unidade de Deus. 

Portanto, ousamos concluir este ponto afirmando que a Grande Espírito do Universo é Deus, 
e que todos os seres viventes, enquanto Almas, são partes do Grande Arquiteto do Universo e a Ele 
voltarão no final de cada uma das suas existências em qualquer um dos Seus Mundos, isto é, em 
outras palavras, só existe uma Alma que é Deus, e todas as demais Almas são partes manifestadas 
da Grande  Alma de Deus. As almas são criadas por Deus e encarnam sucessivas vezes para que 
possam evoluir, aprender e ensinar na Escola da Terra. De modo que refutamos completamente a 
ideia da prevalência da matéria sobre o espírito. 
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Vida da Alma 

Todo ser criado é composto de essência e de existência. O estudo objetivo dos fenômenos 
psicológicos nos leva a afirmar que o homem possui uma alma, una7, simples e espiritual. Portanto, 
devemos admitir que o homem seja composto de um duplo princípio: o material que é o corpo e 
outro, espiritual que é a alma. Se a alma é espiritual, não foi gerada com o corpo e sim criada por 
Deus. A alma é uma criação divina que ainda hoje se processa, ou seja, Deus não parou de criar.  

Esse texto, contudo, está a exigir outras considerações. Assim, digamos que, no início de 
tudo entendemos ou temos a essência habitando no plano astral. A essência, quando selecionada 
para participar de novas experiências no plano físico, no seu corpo astral começa a “morrer” 
(primeira morte) e a alma desperta em um corpo espiritual, em um mundo espiritual (segunda 
morte). Neste estágio, o espírito agora individualizado, então, torna-se alma a partir do momento 
de acesso à carne (terceira morte). O exato momento, o ponto de encontro da alma com o seu 
embrião, é um dos grandes mistérios de Deus, ninguém o sabe e se alguém sabe não revela, sendo 
esse processo de transferência do status de espírito no plano astral para alma no plano monádico, 
o maior e o mais original segredo da divindade. 

O caminho, por certo, é longo, caminhar se faz necessário, e o caminho inicial passa por 
tentar compreender o que seja matéria, espírito, alma, vida e morte. Pontos que embora já 
tenhamos conceituado no escrito antecedente, percebemos que fomos por demais sintético ao 
tratamos da matéria e por isso necessitamos ser mais preciso, ainda que a precisão de agora não 
seja elástica ao ponto de englobar o cerne da questão. 

Por matéria definimos como sendo a massa agregadora de partículas diversas, o laço que 
aprisiona a alma, e por consequente, impulsiona a vida e a morte. Aprofundando e ampliando o 
conceito exposto, a massa agregadora que denominamos matéria e que serve para exprimir a 
realidade objetiva impressiona nossos sentidos e sensações, se compõe por eletros e átomos que 
carregam cargas elétricas em seu núcleo, a matéria, então, é o aglomerado desses átomos. 
Portanto, considerando que tudo seja energia, a matéria deixa de existir, ou por outro lado, 
considerando que somente a matéria exista, ela existe em permanente movimento no tempo e no 
espaço. Este ponto abre espaço para infinitas considerações que a ciência não pode admitir. A 
ciência metafísica e a ciência filosófica, talvez!  

Considerando que tudo o que existiu, existe e existirá, no universo seja energia, não existe 
matéria; ou considerando que tudo o que existiu, existe e existirá seja matéria, o nosso sentimento 
indica que a alma ou o espírito, a vida, a morte e a compreensão que possamos ter (e admitir) de 
tudo seja, de uma forma ou de outra, matéria. O que não nos parece admissível. Dito assim, por 
dizer, há energia em tudo o que existe seja essa energia criadora que dá forma e vida ao universo, 
ou, em outro diapasão, só existe matéria e todo o mais que existe é matéria. Adotamos, neste 
escrito, a primeira linha: tudo o que existe seja energia, entendendo que a matéria é uma das formas 
de manifestação da energia. 

Escritos e escritores desde tempos imemoriais também correlacionam o universo com o ser 
humano. No hermetismo “tudo tem fluxo e refluxo” e “o que está em cima é como o que está 
embaixo” e “o que está embaixo é como o que está em cima”. A Cabala8 defende que há no interior 
de cada pessoa uma gama de qualidade divinas que são partes integrantes do que se chama Árvore 

                                                             
7 Cada alma é única, inexistem almas idênticas. A datiloscopia revelou que as impressões digitais de cada 
individuo é única. Não existe indivíduos com impressões digitais iguais, atestando a unicidade de cada Ser.  
8 A Cabala é a única corrente dentro do judaísmo que defende o conceito de reencarnação, segundo o qual o homem 
nasce, cresce, morre e nasce de novo. 
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da Vida, um sistema hierárquico composto por dez Sefirot9 em forma de árvore, sendo que cada 
uma reflete os traços de Deus. A tese aponta para uma correspondência mútua entre o universo 
(macrocosmo) e o ser humano (microcosmo) fundamentada no conhecimento de um único espírito 
que a tudo abarca. Podemos dizer, então, parafraseando Titus Burcknard, que a alma (psiquê) está 
no corpo tal como o espírito (nous) está na alma. Inversamente, podemos afirmar que o corpo está 
na alma tal como a alma está no espírito (CASSAS, 1994). 

Apresentada a distinção entre alma e corpo, espírito e matéria, resta examinar o problema 
da sua união para o que denominamos de vida. Os filósofos e cientistas discutem como se concretiza 
esse processo. Os poetas simplesmente poemam, e em um dos meus poemas (DEUS) defini vida 
como sendo “Viver Intensamente Deus Agora”. Destarte, sei que não é nada fácil apontar a ocasião 
em que se realiza a fusão para a criação de uma vida. Para economizar palavras, fico com as de 
Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi quando dizem que “é de conhecimento comum o fato de ser impossível 
apresentar uma definição científica da vida que seja universalmente aceito” (CAPRA/LUISI, 2014), e 
cientificamente, fico com as de Varela10, para quem “vida é a automanutenção obtida graças à rede 
interna de um sistema químico que continuamente reproduz a si mesmo dentro de uma fronteira de 
fabricação própria” (CAPRA/LUISI, 2014), embora já tenhamos antes definido vida como no poema 
Deus e no escrito antecedente como sendo o “fenômeno que anima a matéria”. 

A vida da alma é a vida de cada ser humano com suas vicissitudes e características 
específicas e generalizadas, o que a torna igual e diferenciada uma das outras num mesmo plano. A 
vida da alma, ao longo de sua permanência na matéria, pode ser mais bem explicada se tomamos 
como exemplo, em dois momentos distintos e de fácil entendimento: o corpo em sua atividade 
diurna (domínio predominante da ação do ego) e o corpo em sua atividade noturna (domínio 
predominante da ação do id). Durante o período de vigília a alma está alerta às manifestações do 
ego e às ações do corpo. No período de dormência, enquanto o corpo repousa, a alma, sem se 
desvincular do corpo adormecido, liberta-se. É como se experimentássemos morrer a cada noite e 
ressuscitar a cada dia, ou a cada despertar, para ser mais preciso.  

Em outra variante do mesmo pensamento, as fases da vida individualizada podem ser 
comparadas as fases que experimentamos no dia-a-dia, onde o que sobrevive a cada dia é, 
sobremodo, a memória fruto dos nossos pensamentos e ações, onde quer nos parecer que deixar 
atrás de si uma memória honrada deva ser a ambição maior do maçom. Neste ponto, penso que a 
filosofia maçônica e o sentido moral da lenda de Hiram-Abif encontram respaldo no princípio 
inteligente (e legítimo) de que o maçom deve se dedicar à missão de alcançar um entendimento 
suficientemente esclarecido que lhe permita compreender que o sol nasce e morre a cada dia e que 
a semente precisa morrer para que a planta brote, e que é próprio do homem morrer para que 
possa renascer no reino das causas de onde retorna para complementar o seu processo evolutivo 
no corpo físico. 

  Todos sabemos que vamos morrer (só não sabemos como ou quando, mas no fundo, 
gostaríamos muito de saber). De sorte que a vida da alma na Terra é um momento 
passageiro no nosso ciclo de existência presente. Não devemos temer a morte. Desde que 
nascemos estamos nos encaminhado para a morte. Morrer não é o fim, morrer é só uma 
interrupção do nosso ciclo biológico. Jesus retornou da morte para demonstrar a realidade 
                                                             
9 Sefirot são potências ou agentes pelos quais Ein Sof (Deus) manifestou Sua vontade na produção do Universo. O termo 
Sefirá que significava originalmente; número e contagem, que foi usado pela primeira vez num sentido metafísico pelo 
autor do Sefer Yeẓirah (Sêfer Ietsirá). O livro trata sobre a origem do universo (macrocosmo) e da humanidade 
(microcosmo). 
10 Varela, F. J., H. H. Muturana, e R. B. Uribe (1974), citado por CAPRA e LUISI (2014), pág.170. 
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da vida. Assim, à medida que nos inteiramos dessa realidade fundamental dos seres e das 
coisas, seremos cada vez mais imortais. Assentimos com o princípio maçônico de 
prevalência do espírito sobre a matéria. 

Morte da Alma 

Admitimos que possamos tratar do assunto morte de inúmeros tipos de almas, a exemplo 
da alma literária, alma bíblica, alma histórica e da alma maçônica, mas, para não estender a lista, 
fixaremos como ponto a alma humana, o que nos permitirá deixar de contemplar e discorrer sobre 
a alma animal e a que existir nos reinos vegetal e mineral. Pois bem, limitado o leque de opções, 
vamos tratar do assunto tendo como foco a morte do corpo humano.  

A alma, no corpo humano, encontra-se rodeada pelos corpos causal, mental11, astral, etéreo 
(conjunto por alguns denominado de perispírito12) e físico. No momento da morte, a alma liberta-
se dos corpos físico e etéreo. O corpo etéreo, com os seus sete chacras, resiste por cerca de doze 
horas em deixar o corpo físico depois da morte deste. O corpo astral depois da morte do corpo 
físico, ao qual se ligava por um cordão de prata, com a morte, o cordão com o passar do tempo fica 
cada vez mais fino e rompe-se completamente, ou seja, o corpo astral também se desliga do corpo 
físico no momento da morte. Para os corpos mental e causal, são necessárias explicações adicionais. 

A Alma, enquanto está na Terra, vive em um corpo físico composto por elementos físicos 
(água, ar, terra, fogo e éter), neste corpo, a alma possui um corpo mental e um corpo causal que 
atende as necessidades da vida no plano astral. O corpo causal é uma forma manifestada ao redor 
da alma. Ele é o grão da criação, o depósito dos pensamentos e da personalidade do indivíduo, a 
sede do livre-arbítrio e o local onde ficam armazenadas as experiências do indivíduo desde as vidas 
anteriores. O corpo causal não é perecível, embora se desligue do corpo físico, assim como acontece 
com o corpo mental, com o rompimento do cordão prateado. 

Creio que podemos sofismar e mesmo construir um silogismo afirmando que a morte do 
corpo é a interrupção da comunicação deste com a alma; a morte da alma ocorreria com a 
interrupção do diálogo desta com o espírito; e a morte do espírito com a interrupção do 
relacionamento deste com Deus, a sua fonte geradora, e obteríamos por inferência, que a alma 
morre quando se desliga do corpo físico e retorna à condição de espírito no plano astral. Morrer no 
plano físico (na matéria) representa nascer no plano astral, onde a matéria e as dimensões do 
tempo-espaço como o conhecemos, não existem. 

Quando perguntaram ao psicólogo Carl Jung se acreditava em Deus, Jung apresentou uma 
resposta que ficou famosa: “Não acredito. Sei”.  Parafraseando as palavras de Jung, digo-lhes que 
sei que a alma não morre junto com o corpo físico, ela vive para sempre. Sei que a morte do corpo 
físico acontece, mas para a alma não há mudança. Ela é eterna, onipresente e eternamente 
imutável. A alma encontra-se conectada ao corpo físico por meio de um cordão prateado que se 
estende a comprimento ilimitado, é por ele que a alma pode ser conduzida para fora do corpo e de 
volta a ele, como acontece durante o sono ou em estados emocionais intensos. Com a morte do 
corpo físico a alma dele se desliga com o rompimento do cordão prateado. 

Nos idos do ano de 2000 escrevi que quando a nossa personalidade se apaga, os resíduos 
que do corpo físico sobram não são de nenhum interesse (exceto, acrescento agora, para doação 
dos órgãos aos vivos) e para mais nada servem (...) Chorarás se lhe disser que o homem recém-

                                                             
11 O corpo mental seria “o envoltório sutil da mente”. 
12 Períspirito (do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito) é o envoltório sutil e perene da alma, 
o que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico.  
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falecido é o como o homem recém-nascido? Chorarás se lhe disse que o fim do nascimento é a 
morte, e que o fim da morte é o renascimento? (ROCHA, 2000:76). Hoje, vinte anos depois, 
encontro-me comigo mesmo ao me deparar com uma frase lapidar atribuída a Victor Hugo: “o berço 
tem seu ontem e o túmulo tem seu amanhã”. Razão essa pela qual transcrevo ipsis litteris, o que 
escreveu o psicólogo Jon Aizpúrua: 

“Existimos antes de nascer e continuamos vivendo depois da morte. Avaliando a vida como 
um movimento contínuo e a parir de uma ótica existencial podemos afirmar que fomos, 
somos e seremos, e de uma perspectiva espiritual mais amplo podemos sustentar que 
preexistimos, existimos, coexistimos e subsistimos” (AIZPÚRUA, 2000:22).  

Então, se sabemos e cremos no que acabamos de escrever, por que razão intitulamos este 
ponto como “morte da alma”, se sabemos que a alma é imorredoura? O título, meu caro Irmão e 
meu prezado leitor, é para chamar sua atenção para um fato singular: a alma humana nunca nasceu 
e jamais vai morrer. Fizemos uso do termo para poder apresentar um ponto de referência que esteja 
mais próximo ao seu entendimento do que é o existir no tempo e no espaço físico que nos é peculiar. 

Conclusão  

Nas terras do Antigo Egito, Hermes Trimegisto, há quarenta mil anos, no corpo doutrinário 
que se convencionou denominar hermetismo registrou que “antes de nascer, a criança viveu e a 
morte nada termina”, na Velha Índia encontra-se escrita nos Védas, nos Upanixada,  nos Puranas e 
no Rig-Véda, atravessando gerações, os ensinamentos de que “a alma dorme na pedra, sonha na 
planta e desperta no homem”. No Bhagavad Gita (Sublime Canção), escrito por volta 400 a.C., 
Krishna assim se exprime, “Eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus, são só conhecidos por 
mim; vos não conheceis os vossos. (...) Tudo o que nos sucede neste mundo é a consequência dos 
atos anteriores. Somos o que pensamos, e os atos da presente existência amadurecem numa vida 
futura”. E Platão, reproduzindo Sócrates, afirma: “é certo que os vivos nascem dos mortos e que as 
almas dos mortos tornam a nascer13”. E Platão, no Timeu e em Fédon, afirma: “A alma é mais velho 
do que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades, para tornarem à vida atual”. 

Portanto, a morte do corpo no sentido em que comumente se emprega, não existe. Não há 
matéria morta, tudo se transforma (diz-nos os manuais das ciências). A alma é espiritual, portanto, 
imortal, e continua a existir depois da morte física do corpo; conserva sua individualidade e 
permanece, consciente de si mesma e de sua identidade; e a sua sobrevivência é de duração 
ilimitada. E como o dissemos: a nossa alma não foi gerada com o nosso corpo no momento da nossa 
concepção, a ele se integrou como partícula divina preexistente e passou a viver conosco. 

A vida na Terra não é castigo divino. A Terra não é calabouço da alma em nossa presente 
existência. Labuta em erro quem pensar que o espírito reencarna na Terra para se redimir de faltas 
cometidas em vidas passadas. A Terra não é presídio. A terra é Oficina de trabalho, laboratório de 
estudos, ou, como dito nos rituais e ensinamentos maçônicos: escola de aperfeiçoamento, de 
educação e de evolução espiritual. A cada nascimento na Terra corresponde a uma morte no espaço. 
A cada morte no campo terrestre corresponde a um nascimento no plano espiritual. Assim, a morte 
se faz nascimento, e o nascimento se faz morte. Atesto: o espírito prevalência sobre a matéria. 

                                                             
13 Diz Sócrates no diálogo platônico: “... as almas dos que se foram daqui, e elas novamente, insisto, para cá voltam e 
renascem dos mortos. E assim é, se dos mortos nascem os vivos, que podemos admitir senão que nossas almas devem 
mesmo está lá? Sem dúvida, não poderia haver novo nascimento para as almas que já não tivessem existência, e para 
provar esta existência bastaria tornar manifesto que os vivos não nascem senão dos mortos. Mas se as coisas não se 
passarem assim então algum outro argumento será necessário.” 
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A Maçonaria é uma das muitas escolas que existem para auxiliar o homem em seu processo 
evolutivo material e espiritual, ainda que deixe a cada um a liberdade e o livre-arbítrio para exercitar 
suas escolhas e em poucas palavras, ainda que deixe a cada a liberdade de escolha de fazer o que 
quiser com os ensinamentos maçônicos, afinal, não podemos esquecer que a semeadura é livre, a 
colheita é que é obrigatória, e ninguém poderá colher o que não plantou. Por outro lado, haveremos 
que deixar registrado que o maçom poderá alcançar o ponto mais elevado na sua evolução quando 
compreender, sem sofisma, que nascer, morrer e renascer são os termos de uma mesma equação 
divina: a Vida. 

 E se a nossa alma maçônica reclamar por mais instrução ou por mais esclarecimentos sobre 
a universalidade, unicidade e prevalência do espírito sobre a matéria, a bibliografia apresentada a 
seguir poderá indicar outros e melhores caminhos, servindo-lhes de bússola no seu rumo a um porto 
seguro e um destino superior. Aqui se encerra a missão a que nos propusemos inicialmente. 
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