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Vale à pena ver de novo... 

Quem somos, de onde viemos e para onde vamos?  

• Somos criação de Deus. Espíritos milenares em jornada evolutiva 

• Centelha divina.... “Vós sois Deuses”..   

• Estamos imersos no fluido cósmico universal  

• “Há muitas moradas na casa de meu Pai”   

 

 



Ciclos Evolutivos Dos Planetas 

Primitivo 

Expiação e Provas 

Regeneração 

Feliz 

Celestes 

Primeiras encarnações. Prevalece o 

instinto e a lei do mais forte 

Predomínio 

do Mal 

O Bem já prevalece sobre o 

mal. Expiam; fortalecem; 

refazem 

O mal não 

existe 

ESE. Cap. 3 



A Escala Espírita 

SIMPLES  E  IGNORANTES 

IMPERFEITOS  

 SUPERIORES 

PUROS 



O Livre Arbítrio 



120. Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? 

“Pela fieira do mal, não; pela fieira da ignorância.” 

 

121. Por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? 

“Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus; criou-os simples e ignorantes, isto é, 

tendo tanta aptidão para o bem quanta para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por 

vontade propria.  

122. Como podem os Espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha 

entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? 

“O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a 

escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas 

influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e 

do pecado original: uns cederam à tentação, outros resistiram.” 

 

a) — Donde vêm as influências que sobre ele se exercem? 

“Dos Espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. 

Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás.” 

 

b) — Tal influência só se exerce sobre o Espírito em sua origem? 

“Acompanha-o na sua vida de Espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-

lo.” 



Penas Temporais (L.Espíritos)  
 

983. Não experimenta sofrimentos materiais o Espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então 

exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? 

 

“É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento; mas, só o 

corpo sofre materialmente. 

“Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. 

Como Espírito, está isento de dores físicas; porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito 

a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mau rico terá que 

pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria; o orgulhoso, com todas as 

humilhações: o que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados se verá 

forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são 

expiação das faltas de outra existência, quando não a conseqüência das da vida atual. Logo que daqui 

houverdes saído, compreendê-lo-eis.  
 

“O homem que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer às suas paixões, é o que menos esforços 

emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, 

mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela.” 
 
Questões adicionais: 984, 985, 986, 987  



Pensemos na nossa vida como uma terra… 

Somos os lavradores de nossa própria terra  

Deus nos oferece os “equipamentos” necessários para o serviço na terra 

Quanto melhor cuidarmos de nosso plantio, melhor será a nossa colheita (no tempo certa) 

Deus quer que a nossa terra dê bons frutos. Temos A.E. nos apoiando nesta missão 

        Mãos à Obra…  



Livro Nosso Lar – André Luiz (Espírito)  
 

Desencarnou ainda jovem – como suicída inconsciente 

 

Passou 08 anos no Umbral  

 

Sua mãe sempre esteve com ele, procurando ajudá-lo  

 

Foi conduzido à colonia Nosso Lar pelo espírito Clarêncio  

 

Médico na terra – auxiliar de enfermagem em Nosso Lar  

 

Observador  

 

Teve a missão de transmitir suas observações para nós através das mãos 

de Francisco Candido Xavier   

 

 

 
Citar trechos de Nosso Lar, Missionarios da Luz e Ação e Reação  

 



O Código Penal da Vida Futura 

Lembrete importante:  DEUS NOS AMA PROFUNDAMETE 

 
Mensagem- Amor  



Livro O Céu e o Inferno – Código Penal da Vida Futura   (São 33 “artigos”) 

 

1º — A alma ou Espírito sofre na vida espiritual as conseqüências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir 

na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. (ver art. 10)  

 

2º — A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do Espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de 

sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. (ver art. 8)  

 

3º — Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis conseqüências, como não há uma 

só qualidade boa que não seja fonte de um gozo.  

A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. 

A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro; e quando dessas dez imperfeições não lhe 

restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. 

 

5º — Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, 

onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. 

O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes.  

 

6º — O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, 

o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o Espírito deve sofrer não somentepelo mal que fez como 

pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. 

 

 



Arrependimento – Expiação - Reparação  



Reencarnação = Amor de Deus 



Mensagem final  
 

• Façamos o nosso melhor enquanto estivermos encarnados  

• Deus nos deu todas as condições necessárias para vencermos as nossas imperfeições  

• Deus nos ama profundamente  

• Fomos criados para sermos espíritos perfeitos  

• Existem vários espíritos, encarnados e desencarnados, torcendo por nós. Peçamos ajuda 

• Não reclamemos e aprendamos com os nossos erros  

• Busquemos fazer o bem, sempre!  

• Se caírmos, levantemos rapidamente. Não desistamos de nossa melhoria moral 

• Cuidemos do nosso plantio    



Muito Obrigado 




