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PREFÁCIO
Mesmo se utilizássemos todas as palavras conheci-

das e possíveis, não conseguiríamos explicar as belezas da 
imensidão do Universo, mas, com algumas delas, pode-
mos desenvolver ideias sobre trilhas de bem viver nele 
contidas. 

Por meio das palavras, que vencem o tempo, nos 
convencemos de que somos som ou silêncio, saúde ou 
doença, calma ou angústia, luz ou escuridão. Elas nos in-
dicam as ações necessárias para nos transportarmos en-
tre aqueles polos opostos e encontrarmos a harmonia e o 
equilíbrio – sustentáculos da paz.

Se nos faltarem as palavras, certamente estacionare-
mos nos níveis intelectual, moral e espiritual, indepen-
dentemente do nosso grau de evolução no momento de 
seu desaparecimento, pois até os pensamentos dependem 
delas. Por isso, tentemos utilizá-las com sabedoria, para 
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que cheguem até nós as orientações e possamos nos sustentar 
sobre elas, que são as bases seguras do progresso natural. 

Este livro faz uso equilibrado das palavras e, com sim-
plicidade, busca orientar sobre os caminhos e descaminhos 
ofertados pelas mais diversas formas de adquirir conheci-
mentos, desde os textos religiosos até as edições populares 
das mensagens educativas. 

Sementes para o amanhã nada conta de novo, apenas 
faz uso da comunicação facilitada pela palavra escrita, im-
pressa com tinta fria no papel neutro, para nos direcionar 
às relembranças dos equívocos cometidos, a fim de que, pas-
sando-os pelo crivo da razão, possibilitem visões mais amplas 
dos campos da experiência humana.
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01 
A VIDA NA TERRA

O desenvolvimento da vida nos planetas obedece 
aos critérios precisos da Lei Natural para ofertar chan-
ces de progresso aos seus habitantes. 

Quis Deus, nosso Pai de bondade e de amor, que 
o Homem reinasse soberano sobre a Terra, ocupando 
seu solo fértil, retirando dele a sua alimentação física e 
todos os materiais capazes de proteger a existência huma-
na, facilitando, também, as pesquisas, as observações, as 
experimentações que fundamentariam o conhecimento 
crescente do todo universal na caminhada da ignorância 
até a perfeição.

Sabemos pouco sobre os primeiros passos dos ho-
mens neste valoroso planeta de luzes, mas já entendemos 
que muitos dos organismos vivos encontrados por aqui 
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tiveram origem em outros orbes e vieram do espaço si-
deral nos meteoros e na poeira cósmica, em formas em-
brionárias, esperando longos espaços de tempo, até serem 
atingidas as exigências naturais para se desenvolverem, 
cumprindo literalmente os programas divinos, orienta-
dos pelas leis universais, que já nos foram apresentados 
pela espiritualidade.

É muito difícil estabelecer cronologicamente o iní-
cio das vidas físicas no nosso globo, porque os zeros dos 
números identificadores dos séculos nos deixariam ton-
tos e abismados demais ao percebermos algo tão antigo e 
deslocando-se para a imortalidade.

Tanto a vida espiritual quanto a física surgem pela 
vontade do Criador e são transportadas pelo Universo, 
também sob as orientações divinas, com a finalidade de 
alcançarem o objetivo maior: a perfeição. Entretanto, 
respeitando as leis naturais e imutáveis, os elementos físi-
cos em dimensões infinitamente pequenas transmigram 
entre planetas, passando por longos períodos de transfor-
mações, até receberem as formas naturais de corpos ani-
mais, que servirão de instrumentos-moradias, auxiliando
-os no crescimento espiritual.

Cumprindo todas as etapas, desde a sua chegada 
despercebida e invisível aos olhos até atingirem a cons-
tituição atual, sob estímulos divinos, muitas falanges de 
trabalhadores se sucederam até que os corpos chegassem 
aos ciclos continuados de nascimento, crescimento, rege-
neração, envelhecimento e morte.
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Sementes para o amanhã

Diversas experiências levadas a efeito aqui na Terra 
tiveram de ser abandonadas, e muitas outras, repetidas à 
exaustão para finalmente chegarmos aos tempos das re-
encarnações humanas como as conhecemos. Os tempos, 
que demoramos a perceber, são capazes de abraçar as mu-
danças necessárias e satisfatórias; mesmo cansativamente 
longos, continuam a acontecer. Durante os estudos sobre 
a espécie humana, somente no nosso orbe, constatamos 
enorme progresso funcional dos corpos humanos.

No início, os humanos, denominados primatas, 
eram bem mais fortes fisicamente do que os nossos con-
temporâneos, porque as suas necessidades também eram 
outras; eles viviam como animais irracionais, devendo 
encontrar alimentos e proteções utilizando seus dotes 
naturais. Por isso, dormiam ao relento, comiam vegetais 
e caçavam outros animais, cuja carne era ingerida crua. 
Tinham pelugem longa cobrindo seus corpos e mandí-
bulas reforçadas com dentes afiados, entretanto, os volu-
mes dos cérebros correspondiam à metade de um cérebro 
humano atual. É importante salientar que se orientavam 
pelo instinto de conservação para sobreviverem.

As encarnações sucessivas proporcionaram-lhes di-
versas experiências positivas, que foram transformadas 
em força de conhecimento cumulativo, lançando-os ao 
progresso irreversível. Hoje, enquanto esticamos olhares 
sobre as conclusões dos estudos relativos à caminhada do 
Homem, vencendo o tempo e dominando os espaços da 
Terra, percebemos as tais mudanças e nos abismamos por 
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tudo aquilo que foi obstáculo vencido e transformado 
em conhecimento acumulado.

Seremos beneficiados de forma mais concreta se 
entendermos a história do Homem, impressa nos livros 
das bibliotecas do mundo todo, como setas indicativas, 
guiando ao sucesso e à luz. Em uma página de livro, é 
possível assentar alguns conhecimentos de experiências 
humanas vivenciadas na Terra durante tempos dilatados 
e vividos pelas almas que nos antecederam na contagem 
dos anos.

Cada um está no topo da montanha do conheci-
mento espiritual adquirido, vivendo no seu momento 
certo, dentro do grupo necessário para desenvolver o seu 
trabalho, resgatando suas faltas e fazendo uso do corpo 
desenvolvido especialmente para o momento presente. 
Percebamos que tudo converge para o Bem, para o Amor, 
dentro dos melhores caminhos que a Lei proporciona a 
cada um, individualmente.

As transformações continuarão a existir. Não resis-
tamos a elas, pois os novos tempos requerem mudanças 
extremas e urgentes. Elas ocorrerão até que todos os Espí-
ritos do Universo atinjam altos níveis de perfeição moral. 

Existirá uma pré-determinação de tempo para que 
isso ocorra? Levando em consideração a quantidade de 
zeros acrescidos aos números identificadores dos séculos 
passados e o progresso moral e espiritual alcançado pela 
humanidade desde o início de tudo, podemos esperar 
que mais uma grande série de zeros seja acrescentada na 
contagem dos séculos futuros.


