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O Futuro sob o Ponto de Vista do Espírito Imortal

• Como enxergamos o nosso futuro? 

• Acreditamos que somos Espíritos imortais, usando, temporariamente, 
um corpo físico? 

• Nas situações que passamos em nossas vidas, sejam elas felizes ou
não, lembramos que somos espíritos imortais? 

• O que fazemos hoje irá refletir em nosso futuro. Colheremos aquilo
que plantarmos (nessa ou em próximas existências). É da Lei de Deus 

Qual é a sua grande meta, a sua maior prioridade em 2020? 
O que você deseja conseguir, adquirir, alcançar? 



Escopro= Instrumento de aço que serve 
para trabalhar o mármore, metais, 
madeira...



Meu reino não é deste mundo



O Futuro sob o Ponto de Vista do Espírito Imortal

ESE – Cap. 2 – Meu Reino não é deste mundo

1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua 
presença, perguntou-lhe: “És o rei dos judeus?” — Respondeu-lhe 
Jesus: “Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste 
mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu 
caísse nas mãos dos judeus; mas o meu reino ainda não é aqui.”

Disse-lhe então Pilatos: “És, pois, rei?” — Jesus lhe respondeu: “Tu 
o dizes; sou rei; não nasci e não vim a este mundo senão para dar 
testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a 
minha voz.” (João, 18:33, 36 e 37.)



A vida futura –ESE Cap. 2

2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que Ele apresenta, em todas as 
circunstâncias, como a meta que a Humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores 
preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com 
efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem 
que os que não creem na vida futura, imaginando que Ele apenas falava na vida presente, não os 
compreendem, ou os consideram pueris.

Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos 
primeiros lugares a frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens; só ele 
justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus.



Das Penas e Gozos Futuros, LE

959. Donde nasce, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura?

“Já dissemos: antes de encarnar, o Espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva 
vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual.” (393)

A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais 
despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo pergunta a si 
mesmo o que vai ser dele, e involuntariamente nutre esperança.

Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma 
existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí 
o tenha colocado em vão.

A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, 
que nos importaria sobreviver ao corpo, se a nossa essência moral houvesse de perder-se 
no oceano do infinito? As consequências, para nós, seriam as mesmas que se tivéssemos 
de nos sumir no nada.



O Ponto de Vista –Espírito Imortal

“…Para quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida 
corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e 
tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por 
sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. À morte nada 
mais restará de aterrador; deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a 
que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança 
e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, 
menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de 
espírito que tira àquela muito do seu amargor...”

ESE – Cap. 2, Item 5 (O Ponto de Vista)



A Realeza de Jesus

4. Que não é deste mundo o reino de Jesus 
todos compreendem, mas, também na Terra 
não terá ele uma realeza?

Nem sempre o título de rei implica o exercício 
do poder temporal [...] 

(a realeza terrestre) acaba com a vida; a 
realeza moral se prolonga e mantém o seu 
poder, governa, sobretudo, após a morte.



A vida futura



A vida futura

“… No passado, éramos como os selvagens que povoam as regiões atrasadas; no 
futuro, poderemos elevar-nos à altura dos grandes gênios imortais, desses
grandes Espíritos que, semelhantes a focos luminosos, esclarecem o caminho da 
Humanidade. A história da Humanidade é a nossa própria história. O tempo e o 
trabalho: eis os elementos do nosso Progresso.”

Léon Denis, O Porquê da Vida, Cap. 5 



Espíritos Sofredores, O Céu e o Inferno



Instrução dos Espíritos, ESE

8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas 
palavras de Nosso Senhor: “O meu reino não é deste mundo”? O 
orgulho me perdeu na Terra. [...] Que trouxe eu comigo da 
minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. [...] Rainha 
entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino 
dos céus! Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de 
ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim,[...], homens 
que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não 
terem sangue nobre! Oh! como então compreendi a esterilidade 
das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na 
Terra!

Uma Rainha de França. (Havre, 1863.)
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O Futuro sob o Ponto de Vista do Espírito Imortal
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Material de Apoio

Livro Pao Nosso – 133, 159

O Livro dos Espíritos – Questoes: LE= 221, 222, 306, 799, 959, 962, 982, 1018, 1019 

24 resultados no L. espiritos para “vida futura” 

28 resultados no ESE para “o reino de Deus”


