
Transgênicos, Clonagem e Genética à 
Luz do Espiritismo

Será contrário à lei da Natureza o 
aperfeiçoamento das raças animais e vegetais 
pela Ciência? Seria mais conforme a essa lei 
deixar que as coisas seguissem seu curso normal?

"Tudo se deve fazer para chegar à perfeição 
e o próprio homem é um instrumento de que 
Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a 
perfeição a meta para que tende a Natureza, 
favorecer essa perfeição é corresponder às 
vistas de Deus."

a) Mas, geralmente, os esforços que o homem 
emprega para conseguir a melhoria das raças 
nascem de um sentimento pessoal e não 
objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto 
não lhe diminui o mérito?

"Que importa seja nulo o seu merecimento, 
desde que o progresso se realize? Cabe-lhe 
tornar meritório, pela intenção, o seu 
trabalho. Demais, mediante esse trabalho, 
ele exercita e desenvolve a inteligência e sob 
este aspecto é que maior proveito tira." 

KARDEC, ALLAN. O Livro dos Espíritos. Questão 
no. 692. 67a Ed. Rio de Janeiro: FEB, 1987. 



GENÉTICA

Genética  (do  grego  genno;  fazer  nascer)  é  a 
ciência   dos  genes,  da  hereditariedade  e  da 
variação dos organismos. Ramo da Biologia que 
estuda  a  forma  como  se  transmitem  as 
características  biológicas  de  geração  para 
geração. 

• 4  moléculas  (adenina, 
timina,  citosina  e 
guanina)  se  ligam  aos 
pares

• 2,8 milhões a 3,5 
milhões de pares forma 
o DNA

• 30 a 120 mil
genes - seqüências 
especiais de centenas ou 
até milhares de pares 
(3% do genoma)

• 46 cromossomos
(23 pai/mãe)

• 100 trilhões de células
• 1 corpo humano



CLONAGEM



CÉLULAS-TRONCO E 
CÉLULAS PLURIPOTENTES

TERAPIA GÊNICA

Por acaso, brasileiros descobrem nova fonte de células-tronco
19/06/2009 - Folha de S. Paulo

 
 



TRANSGÊNICOS

Transgênicos são organismos que, mediante técnicas de 
engenharia genética, contêm materiais genéticos de 
outros organismos. A geração de transgênicos visa 
organismos com características novas ou melhoradas 
relativamente ao organismo original. 





VISÃO ESPÍRITA

Compete  ao  ser  humano  auxiliar na  Obra  da 
Criação,  agindo  como  Co-Criador  em  plano 
menor. 

LUIZ,  ANDRÉ.  Evolução  em  Dois  Mundos. 
Psicografia de F. C. Xavier e Waldo Vieira. Pág. 23. 
10a Ed. Rio de Janeiro: FEB, 1987.

Espíritos  Puros: "mensageiros  e  ministros  de 
Deus,  cujas  ordens  executam para  manutenção 
da harmonia universal" (LE, Q. 113)

Tais  funções  envolvem  a  criação  contínua, 
manutenção e  aprimoramento  da  vida,  nos 
planos material e espiritual 

Necessitamos  ensaiar  em  etapas  anteriores, 
através  de  funções  mais  simples,  as  futuras 
responsabilidades que nos serão apresentadas. 

Realizando  uma  análise  na  História  da 
Humanidade  percebemos  que  percorremos 
algumas  etapas  distintas,  com  relação  à  nossa 
capacidade  de  influir  no  aperfeiçoamento  do 
Planeta:



1a Fase – OBSERVAÇÃO: 
• O homem era um espectador da Natureza; 
• era  completamente  submisso  aos  seus 

fenômenos; 
• por não compreendê-los, temia-os;
• Corresponde  às  etapas  iniciais  da  Espécie 

Humana,  quando  esta  se  limitava  a  caçar, 
colher frutos, escolher uma boa caverna para 
morar, etc.

2a  Fase  –  MANIPULAÇÃO  DA  MATÉRIA 
GROSSEIRA: 
• Através  do  aprendizado  efetuado  na  etapa 

anterior, da observação, o Homem começa a 
manipular o solo para construir moradias mais 
confortáveis; 

• manipula  os  metais,  através  da  metalurgia, 
para construir utensílios e armas; 

• manipula  as  reações  químicas  para  produzir 
inúmeros produtos químicos. 

• Esta  fase  vai  do  domínio  do  Fogo,  até  o 
domínio  das  forças  atômicas,  pela 
desintegração nuclear, limite da matéria, nos 
moldes que a percebemos.







3a Fase – Manipulação da Vida Orgânica:
• estaríamos vivendo os  primórdios  desta  era, 

na  qual  aprenderemos  a  manipular  os 
segredos da vida orgânica no Planeta;

• com  o  aprendizado  realizado  nas  etapas 
anteriores, agora o ser humano se ensaia para 
criar corpos;

• não estamos falando de criar  a vida,  pois  a 
manipulação  da  vida  orgânica  envolveria 
apenas os corpos e não os espíritos; segundo 
a Doutrina Espírita,  a vida no planeta se dá 
pela  interação  entre  o  elemento  espiritual 
(espírito) e o material (corpo físico);

• nesta  3a  Fase,  o  homem  estaria 
aprendendo a manipular apenas um dos 
componentes da vida, ou seja, aquele que 
pertence  à  matéria.  Talvez  pertencerá  a 
etapas  futuras,  o  aprendizado  acerca  das 
origens do elemento espiritual!



 ?



O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO?

? → PERFEIÇÃO



OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Pergunta: A Ciência se aperfeiçoa e caminha para resolver todos os 
problemas genéticos, ou seja, não mais nascerão crianças defeituosas. 
Pode-se concluir que os espíritos necessitados não mais terão 
oportunidade de reencarnar com provas difíceis para cumprir?

Emmanuel - Mesmo com o aperfeiçoamento da Ciência para 
resolver problemas genéticos, o espírito comprometeu-se em 
existências anteriores cometendo delitos que justificam, hoje, o 
seu nascimento com defeitos físicos e, por isso, continuará 
tendo provações difíceis objetivando a evolução.
A Ciência humana nunca poderá superar as Leis Divinas, que são 
físicas e morais, sendo que as provações não são somente de 
ordem física, mas também moral.

Pergunta: Como a Doutrina Espírita vê a situação dos bebês de proveta, 
isso é certo ou errado?

Emmanuel - A Espiritualidade inspira e acompanha os 
progressos da ciência e os pesquisadores não conseguem 
realizar o que não tem apoio nos laboratórios do Infinito.
Dentro da correta orientação médica, esse tipo de concepção 
pode ser tratado, não nos esquecendo de que muitas crianças 
sem lar anseiam por nosso afeto, em caso de impedimento físico 
para gerar um corpo.

Emmanuel, “Plantão De Respostas” – Francisco Cândido Xavier, Pinga 
Fogo 

35 –A genética está submetida a leis puramente materiais?
As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes 
psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus 
postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são 
movimentados pelos mensageiros do plano espiritual; encarregados 
dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. 
Eis por que, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas 
inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações.

Emmanuel, “O Consolador”, – Francisco Cândido Xavier


