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Capítulo XVIII
São chegados os tempos

1868 2010



“A época atual é de transição; confundem-se
os elementos das duas gerações. Colocados no
ponto intermédio, assistimos à partida de uma
e à chegada da outra...”

A Gênese cap. 18- Item 28 
Allan Kardec



“Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos
dias atuais. As dores atingem patamares
quase insuportáveis... Chega-se ao máximo
desequilíbrio, facultando a interferência
divina, a fim de que se opere a grande
transformação...”

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 

Afinal o que está acontecendo?



Anúncio do “fim dos tempos”

“...Vês estes grandes edifícios? Não se
deixará aqui pedra sobre pedra que não
seja derribada... Dize-nos... que sinal
haverá quando todas elas estiverem para se
cumprir?”

Se levantará nação contra nação;

Haverá terremotos em diversos lugares, e
haverá fomes;

Grandes Tribulações 
Evangelho de Marcos cap. 13 



Um irmão entregará à morte seu irmão, e
um pai a seu filho; e filhos se levantarão
contra os pais e os matarão;

Haverá uma tribulação tal, qual nunca
houve desde o princípio da criação;

O sol escurecerá, e a lua não dará a sua
luz;

As estrelas cairão do céu, e os poderes
que estão nos céus, serão abalados...

Grandes Tribulações 
Evangelho de Marcos cap. 13 



Quando sucederão tais coisas?

“Ninguém o sabe..., nem mesmo o Filho, 
senão o Pai.” Mc, 13:32

“...Os homens serão advertidos por meio de
sinais precursores. Esses indícios... mostrar-
se-ão no estado social e nos fenômenos mais
de ordem moral do que físicos...”

Atingimos os tempos anunciados!

A Gênese cap. 17- Item 57 
Allan Kardec





“Todas as profecias, no entanto, afirmam que
surgirá um mundo melhor... terras onde
manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza,
por que não dizer, o reino dos céus na Terra.”

Dr. Artêmio Guimarães

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



Um mundo melhor??

“... Há muitas moradas na casa de meu Pai...”  

Jo, 14:2 

“A Terra pertence à categoria dos mundos de
expiação e provas, razão por que aí vive o
homem a braços com tantas misérias.”

O ESE Cap. 3- item 4
Allan Kardec



Transição Planetária

“O progresso é lei da Natureza... A Terra...
esteve material e moralmente num estado
inferior ao em que hoje se acha ... Ela há
chegado a um dos seus períodos de
transformação... de orbe expiatório, mudar-
se-á em planeta de regeneração...”

Santo Agostinho. Paris, 1862

O ESE Cap. 3- item 19
Allan Kardec



Os mundos de Regeneração

Servem de transição entre os mundos de
expiação e os mundos felizes;

A alma penitente encontra neles a calma e o
re-pouso;

O homem... sente as mesmas sensações e
desejos, mas está livre das paixões
desordenadas;

Santo Agostinho. Paris, 1862

O ESE Cap. 3- item 17
Allan Kardec



Perfeita equidade preside às relações sociais;

Todos reconhecem Deus e tentam caminhar
para Ele, cumprindo-lhe as leis;

Representam a calma após a tempestade;

Ainda falível é o homem, se não se houver
firmado bastante na senda do bem, pode recair
nos mundos de expiação...

Santo Agostinho. Paris, 1862

O ESE Cap. 3- itens 17 e 18
Allan Kardec



O que vai acontecer?

“Ele progride, fisicamente, pela transformação
dos elementos que o compõem... e,
moralmente, pela depuração dos Espíritos
encarnados e desen-carnados que o povoam.”

A Gênese cap. 18- Item 2 
Allan Kardec



Por que isso não aconteceu antes?

“Nesse sentido, o psiquismo terrestre e a 
genética humana encontram-se em condições 
de receber novos hóspedes que participarão 
do ágape iluminativo...”                                     
Espírito nobre

A Gênese cap. 18- Item 2 
Allan Kardec

“Quando, por conseguinte, a Humanidade
está madura para subir um degrau, pode
dizer-se que são chegados os tempos
marcados por Deus.”

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco





Poderá jamais implantar-se na Terra o
reinado do bem?
“O bem reinará na Terra quando, entre os

Espíritos que a vêm habitar, os bons
predominarem... Essa transformação se
verificará por meio da encarnação de
Espíritos melhores, que constituirão na
Terra uma geração nova.”

O livro dos Espíritos- Q. 1019
Allan Kardec

São Luís

Como se realizará?



“Contribuindo na grande obra de regeneração
da Humanidade, Espíritos de outra dimensão
estão mergulhando nas sombras terrestres...”

Manoel P. de Miranda

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 

“Virão apressar o progresso moral,
utilizando-se do intelectual e tecnológico, para
promover a fraternidade entre os povos,...”

Dr. Artêmio

Quem são esses Espíritos?



“Em cada criança que nascer, em vez de um
Espírito atrasado e inclinado ao mal, que
antes nela encarnaria, virá um Espírito mais
adiantado e propenso ao bem. Muito menos,
pois, se trata de uma nova geração corpórea,
do que de uma nova geração de Espíritos.”

A Gênese cap. 18- Item 27 
Allan Kardec



Como assim de outra dimensão? 

“As moradas do Pai são em número infinito,
mantendo... intercâmbio de membros, de modo
a ser preservada a fraternidade sublime,
porquanto, aqueles mais bem aquinhoados
devem contribuir em benefício dos menos
enriquecidos...”

Espírito nobre

Cooperação interplanetária! 

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 



Isso já aconteceu antes? 

“Aconteceu no passado, no momento da
grande transição das formas... Da constelação
do Cocheiro vieram aqueles nobres
embaixadores da luz que contribuíram para a
construção da humanidade atual, inclusive
outras inteligências, todavia, não moralizadas.”
Espírito nobre

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



Quem mais irá colaborar?

“...Outros missionários da
educação e da solidariedade que
muito se empenharam em
promovê-las, em existências
pregressas, estarão também de
retorno,...”

Espírito nobre

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 



 Alguns dos profetas antigos;

Diversos criadores de religiões;

Os pré-socráticos;

Nobres Espíritos do século IV a. C;

Iluminados pensadores da Escola
neoplatônica de Alexandria;

 Os audaciosos construtores dos séculos
17, 18 e 19... Entre eles, os grandes
missionários da Ciência e da Tecnologia...

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 



Eles encarnarão em todos os 
países?

“Certamente, o mesmo ocorre nos diversos
países da Terra, no entanto, ao Brasil coube,
por determinação do Mestre incomparável, a
tarefa de devolver ao mundo a Sua mensagem
de miseri-córdia e de libertação total.”

Bittencourt Sampaio

Transição Planetária

Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



Exílio temporário

“...Então, os Espíritos dos maus, que a
morte vai ceifando dia a dia, e todos os que
tentem deter a marcha das coisas serão daí
excluídos... Irão para mundos novos, menos
adiantados...”

O livro dos Espíritos- Q. 1019
Allan Kardec

São Luís



Quem será exilado?

As criaturas que: 
Persistirem na indiferença pela dor do seu
irmão;
Assinalarem a existência pela
criminalidade;
Firmarem pacto de adesão à extorsão, ao
suborno;
 Mantiverem conduta egotista...
comprazendo-se na luxúria e na drogadição,
na exploração indébita de outras vidas...

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco 





“Desde alguns anos do século passado, os
nossos irmãos de Alcíone estão reencarnando-
se na Terra... portadores de grande
contribuição cultural e espiritual... Estamos
agora vivenciando o período para os
renascimentos em massa.”

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco

Alcíone?? 



“Formosa Esfera 
de Amor”

Espírito nobre

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco

http://novaterra.files.wordpress.com/2008/04/o-sol.jpg


Características da geração nova

“...A nova geração se distingue por
inteligência e razão geralmente precoces,
juntas ao sentimento inato do bem e a crenças
espiritualistas...”

A Gênese cap. 18- Item 28 
Allan Kardec

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco

“Sereis caracterizados no mundo pelas
qualidades morais, pelos conteúdos
psicológicos de paz e de reflexão, desde os
primeiros dias da experiên-cia nova.”
Dr. Artêmio



“Muitos dentre eles gozarão desse estado
particular, que é privilégio das grandes almas,
como Jesus, e que dá o poder de curar e de
operar essas maravilhas chamadas milagres.”

Um Espírito. Lião, 1866

Obras Póstumas
Allan Kardec



“Os novos obreiros do Senhor se sucederão
ininterruptamente, alterando os hábitos sociais,
os costumes morais, a literatura e a arte, o
conhecimento em geral, ciência e
tecnologia,...”

Espírito Nobre 

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



Aos pais…

“Os filhinhos... necessitarão do amparo
emocional e espiritual indispensável ao
desiderato... Educai-os no culto dos deveres,
da responsabilidade, do amor, do
conhecimento, a fim de que disponham dos
instrumentos próprios para os enfrentamentos
até o momento da vitória...”

Dr. Artêmio 

Transição Planetária
Manoel P. de Miranda/Divaldo P. Franco



“Pode-se considerar como missão a
paternidade?

É, sem contestação possível, uma verdadeira
missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever
e que envolve, mais do que o pensa o homem,
a sua responsabilidade quanto ao futuro...”

O livro dos Espíritos- Q.582
Allan Kardec



“...Não se comporá exclusivamente de
Espíritos eminentemente superiores, mas
dos que... se acham predispostos a assimilar
todas as ideias progressistas e aptos a
secundar o movimento de regeneração.”

A Gênese cap. 18- Item 28 
Allan Kardec

A geração nova...



“... Todos vós, homens de fé e de boa-
vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e
zelo na grande obra da regeneração,...”

São Luís


