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1. Criacionismo e Evolucionismo
1.1. Criacionismo
Baseado em interpretação particular das revelações de traduções da Bíblia.
“No princípio, Deus criou os Céus e a Terra” – em seis dias, e no sétimo descansou.
Quando cremos neste versículo, acreditamos que todas as teorias criadas pelo homem sobre
suas origens são falsas.
Se Deus criou a existência em seis dias, e depois descansou, os princípios empregados na
criação não operam mais, não existindo então evolução.
O Evolucionismo é falso porque os céus e Terra e todas as criaturas nela foram criados por
Deus já na forma em que estão agora, portando não existindo evolução.
1.2. Evolucionismo
Diversas teorias de criação do universo (Big Bang). O que havia antes era uma quantidade
imensa de energia amorfa. Não se explica a origem desta energia.
A vida surgiu no mar a partir de reações físico-químicas. Evolução inicial por seleção natural
– o organismo mais adaptado sobrevive.
Teoria da Evolução Natural, de Charles Darwin – meados do século 19 (1859).
O homem é o resultado final de uma evolução que começou há cerca de 5 milhões de anos:
5 milhões
2,5 milhões
1,5 milhões
200 mil

Australopitecus
Homo Habilis
Homo Erectus
Homo Sapiens Sapiens

200 mil
10 mil
6 mil

10 mil
6 mil
hoje

Paleolítico – pedra, arco e flecha, coleta, nômade
Neolítico – agricultura, cerâmica, moradias
Descoberta do metal – propriedade – Estado
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2. Sri Aurobindo
Evolução: evolução da consciência
Divino Transcendental criou dentro de si próprio o universo.
Matéria: condensação de Energia. Energia: condensação da Consciência Divina.
Universo: involução da consciência divina até a matéria bruta.
Evolução: o desabrochar da consciência divina na matéria. A Matéria tem um grau de
consciência próprio, assim como o reino vegetal.
Sri Aurobindo integra o Criacionismo (a existência é produto de uma Vontade Divina) e o
Evolucionismo (mas utilizou para isso Leis e mecanismos naturais, não processos mágicos e
milagrosos)
Sri Aurobindo vai além do Criacionismo e do Evolucionismo: a evolução é precedida por uma
involução, e tem um propósito bem definido: manifestar a consciência divina na matéria. O
Homem tornar-se-á Deus, ou melhor, recuperará a consciência de que é o próprio Divino em
forma de centros de consciência do divino na multiplidade
Processo: Matéria, Vida, Mente, Supramente, Sat-Cit-Ananda. Impelido pela necessidade
interior de manifestação da consciência divina, já presente na Matéria.
Passos iniciais: primeiro formar um novo organismo, para depois manifestar nele um novo
grau de consciência.
No homem o processo pode inverter-se: pelo grau de consciência já alcançado, o homem pode
colaborar conscientemente com o processo de manifestação da consciência divina. Primeiro
alcançar novos planos de consciência, depois o órgão físico necessário será formado.
A Evolução é coletiva. Um pequeno avanço em uma parte auxilia o avanço do todo. O peso e
a inércia do todo dificulta o avanço da parte.
A Evolução é em si mesma inevitável, portando não é uma escolha nossa. Mas colaborar
conscientemente no processo de Evolução é uma escolha pessoal. Qualquer pequeno passo
dado neste sentido ajuda o todo.
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3. Evolução da Consciência (ANANDA 28-4)
II – A CONSCIÊNCIA SE MANIFESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolução dos instrumentos do Espírito em um meio de matéria
O despertar de uma consciência cada vez maior na Nesciência
A matéria contém todos os poderes latentes do Espírito – uma sonâmbula consciência
Involução de um Espírito supraconsciente na matéria inconsciente
Evolução: lenta e progressiva liberação deste latente Espírito residente
Inconsciência original => consciência mais desenvolvida
A evolução é espiritual, não meramente física
A teoria científica busca explicar o processo e maquinaria exterior e visível
Evolução espiritual: uma evolução da consciência,
uma progressão da manifestação da alma na existência material
Evolução: uma criação sucessiva com um plano de desenvolvimento
Sucessão graduada: matéria – vida na matéria – mente na matéria viva
matéria viva => animal – humana – mente – alma – espírito
A alma ergue a mente por meio de atração de beleza e bem e sabedoria e grandeza,
em direção a uma alegria semi-vista, ideal existência mais alta

III – A NATUREZA DA EVOLUÇÃO
•
•

Estágios prévios: mudança na organização física para possibilitar mudança na consciência
Homem: transmutação da consciência operará a mutação necessária no corpo

IV – A LEI E O PROCESSO DA EVOLUÇÃO
•
•
•
•
•
•

•

Evolução de formas organizadas pela operação de forças materiais
Evolução da vida na forma:
- organização de uma hierarquia de formas vivas, pela operação de forças-de-vida
Evolução da mente em corpos vivos
– organização de vidas mais e mais conscientes, pelo processo de forças-de-mente
Existem poderes maiores de consciência além da mente
Somos incapazes de perceber a consciência fora de um determinado alcance,
uma escala ou gama fixa à qual temos acesso:
abaixo: subconsciência ou inconsciência – acima: supraconsciência
Natureza da Divindade no mundo: estabilidade imutável de uma existência eterna que
assume formas superficiais mutáveis
– A calma e êxtase de um deleite imensurável que cria ondas e ritmos das intensidades,
que se projetam para fora e recuam para dentro de sua própria beatitude todo-possessora e
auto-possessora
Antes de haver evolução teria que Ter havido uma involução do divino, de outro modo
não haveria evolução, mas uma criação sucessiva de coisas novas, concebidas por um
acaso inexplicável ou um Criador eterno

