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REVISANDO ALGUNS PONTOS...

Os mundos progridem:
• Fisicamente
• Moralmente

Há inúmeros mundos 
habitados, nos mais 
diversos níveis de 
evolução. 



REVISANDO ALGUNS PONTOS...

“Quando portanto um mundo chegou 
a um de seus períodos de 
transformação que deve fazê-lo subir 
na hierarquia, mutações se operam na 
população encarnada e na 
desencarnada. É então que ocorrem 
as grandes emigrações e imigrações.“
(A Gênese, XI, item 43).



REVISANDO ALGUNS PONTOS...

“Essas mudanças podem ser parciais, circunscritas 
a um povo, ou gerais, atingindo todo o globo.“



VÍDEO: RAÇAS ADÂMICAS



O POVO DE ISRAEL OU HEBREU

O povo hebreu era o ramo 
dos Capelinos que tinha 
como característica 
principal a fortaleza 
espiritual pela crença 
monoteísta.

A humanidade terrena deve 
a esse povo a propagação 
na crença do Deus único.



O POVO DE ISRAEL OU HEBREU

“Examinando esse povo
notável no seu passado 
longínquo, reconhecemos que, se 
grande era sua certeza na 
existência de Deus, muito grande 
também era o seu orgulho, dentro 
de suas concepções da verdade e 
da vida.“
Emmanuel, em A caminho da luz.



O POVO DE ISRAEL OU HEBREU

Esse orgulho, podemos compreender, impediu-os de 
reconhecer Jesus como o Messias esperado, pois aguardavam 
um conquistador, um soberano resplandecente de glória 
terrena, que subjugasse os demais povos da terra e concedesse 
à Israel a supremacia do mundo.



ORIGENS DO POVO HEBREU

Os primeiros registros históricos do povo Hebreu datam de 
cerca de 4000 anos antes de Cristo. Teria sido essa a época em 
que viveu o Adão bíblico. Já existiam grandes civilizações na 
Terra, como o Egito e a Suméria



ORIGENS DO POVO HEBREU

Eram um grupo de nômades, que nem atraía a atenção das 
grandes potencias, mas que teve grande impacto sobre nossa 
civilização. Mais de um terço da humanidade (judeus, 
muçulmanos e cristãos) baseia a religião na história deles.



ORIGENS DO POVO HEBREU

Principal razão de tanta 
influência:

A crença em um
Deus único.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


