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Meios para crer: 

Órgãos dos sentidos 

Ciência 

Espíritualidade 







 as diferentes moradas são os mundos que 

circulam no espaço infinito 

 regiões ou esferas vibracionais existentes no 

mundo espiritual 

 níveis ou graus evolutivos (“moradas”) de 

cada Espírito 

 assistência contínua de Jesus 

as felizes possibilidades que nos reserva o 

futuro, junto à Ele 

  nossos sentimentos, pensamentos,   palavras 

e ações serão semelhantes aos d’Ele 









A constituição física dos diferentes globos não é a 

mesma. De modo algum se assemelham. 

Os seres que os habitam têm organizações diferentes. 

Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos 

para viver na água e os pássaros no ar. 

Existem orbes que oferecem piores perspectivas de 

existência que o vosso e, no que se refere a 

perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso, de 

aprendizado. 

 O único elemento que ai destoa da Natureza é 

justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. 

 

http://www.guia.heu.nom.br/planetas_no_universo.htm
http://www.guia.heu.nom.br/terra.htm
http://www.guia.heu.nom.br/h_.htm
http://www.guia.heu.nom.br/egoismo.htm


Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são 

obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os 

elementos essenciais à vida; outros, ainda, onde numerosas 

criaturas se encontram em doloroso degredo. 

Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa 

parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância 

de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas 

possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos 

os tempos. 

Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em 

face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo; mas, 

procuremos entender por humanidade a família espiritual de 

todas as criaturas de Deus que povoam o Universo e, examinada 

a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre 

identificada com a coletividade universal.   

                  Há mundos incontáveis e muitos deles formados de 

fluidos  rarefeitos, inatingidos, na atualidade, pelos vossos 

instrumentos de ótica. 
                                                                                   Emmanuel 

 

http://www.guia.heu.nom.br/vida.htm
http://www.guia.heu.nom.br/trabalho.htm
http://www.guia.heu.nom.br/deus.htm
http://www.guia.heu.nom.br/u_.htm






As condições de existência dos seres que habitam 

os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio 

em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto 

peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres 

que vivessem dentro d´agua. Assim acontece com 

relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm 

elementos que desconhecemos. 

 





Os diferentes mundos que circulam no espaço são povoados de 

habitantes como a Terra. Todos os Espíritos o afirmam, e a razão 

diz que deve ser assim. A Terra, não ocupando no 

Universo nenhuma classe especial, nem pela sua posição, nem 

pelo seu volume, nada poderia justificar o privilégio exclusivo de 

ser habitada. Por outro lado, Deus não pode ter criado esses 

bilhões de globos só para o prazer dos nossos olhos; tanto 

menos que o maior número escapa à nossa vista(LE,55); 

(RE,1858, pg 65: Pluralidade dos mundos,  Flammarion).  

A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma dos 

habitantes da Terra, mas o organismo deve estar adaptado ao 

meio no qual deve viver, como os peixes estão feitos para 

viverem na água e os pássaros no ar. Se o meio é diferente, 

como tudo leva a crer, e como parecem demonstrá-lo as 

observações astronômicas, o organismo deve ser diferente; não 

é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam viver 

uns entre os outros com os mesmos corpos. É o que confirmam 

todos os Espíritos. 

 

http://www.guia.heu.nom.br/terra.htm
http://www.guia.heu.nom.br/u_.htm
http://www.guia.heu.nom.br/deus.htm
http://www.guia.heu.nom.br/vibracoes.htm
http://www.guia.heu.nom.br/forma_dos_espiritos.htm




Segundo o ensinamento dos Espíritos, os mundos estão em graus de 

adiantamento muito diferentes: 

alguns estão nas mesmas condições que a Terra 

outros estão mais atrasados: os homens aí estão mais embrutecidos, mais 

materiais e mais inclinados ao mal. 

Há, ao contrário, os que são mais avançados moral, intelectual e fisicamente, 

onde o mal moral é desconhecido, onde as artes e as ciências alcançam um 

grau de perfeição que não podemos compreender, onde a organização física, 

menos material, não está sujeita nem aos sofrimentos, nem às doenças, nem 

às enfermidades; os homens aí vivem em paz, sem procurar se prejudicarem, 

isentos de desgostos, de inquietações, afeições e necessidades que os 

assediam sobre a Terra. 

Há, enfim, os mais avançados ainda, onde o envoltório corporal, quase 

fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. 

Na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem na primeira nem na 

última categoria, mas é ela um dos mais materiais e dos mais atrasados.  

 

 

              (Revista Espírita - A Moral Evangélica Segundo o Espiritismo, cap. III). 

                                  

 

                                               Allan Kardec 

 

http://www.guia.heu.nom.br/perispirito.htm




Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os 

diversos mundos possuem condições muito diferentes 

uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou 

de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há 

os que são ainda inferiores à Terra, física e 

moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros 

lhe são mais ou menos superiores, em todos os 

sentidos. Nos mundos inferiores a existência é toda 

material, as paixões reinam soberanas, a vida moral 

quase não existe. À medida que esta se desenvolve, 

a influência da matéria diminui, de maneira que, nos 

mundos mais avançados, a vida é por assim dizer 

toda espiritual. 



 Os Espíritos encarnados num mundo não estão 

ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse 

mundo por todas as fases do progresso que devem 

realizar, para chegar à perfeição. Quando atingem o 

grau de adiantamento necessário, passam para 

outro mundo mais adiantado, e assim 

sucessivamente, até chegarem ao estado de 

Espíritos puros. Os mundos são as estações em 

que eles encontram os elementos de progresso 

proporcionais ao seu adiantamento. É para eles 

uma recompensa passarem a um mundo de ordem 

mais elevada, como é um castigo prolongarem sua 

permanência num mundo infeliz, ou serem 

relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se 

haverem obstinado no mal. 





































1. Mundos Primitivos 

Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer 

ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus 

habitantes na condição das raças selvagens ou das nações 

bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do 

estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de 

certo modo rudimentares os seres que os habitam.  

Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. 

Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento 

de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo 

e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. A vida é 

toda material. Carentes de indústrias e de invenções, 

passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, 

a nenhuma de suas criaturas abandona; no fundo das trevas 

da inteligência jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos 

desenvolvida, de um Ente Supremo.  





2. Mundos de Expiação e Provas 

São mundos onde domina o mal, destinados aos 

espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas 

em suas encarnações anteriores. A variedade 

desses mundos é infinita, […] mas revelando todos, 

como caráter comum, o servirem de lugar de exílio 

para Espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses 

Espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a 

perversidade dos homens e com a inclemência da 

Natureza, duplo e árduo trabalho que 

simultaneamente desenvolve as qualidades do 

coração e as da inteligência 





3. Mundos de Regeneração ou Regeneradores 

Os mundos regeneradores servem de transição entre os 

mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente 

encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar se. 

Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha 

sujeito às leis que regem a matéria; a Humanidade 

experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta 

das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do 

orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a 

tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se 

escrita a palavra amor perfeita equidade preside às 

relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam 

caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. 

Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade 

perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de 

carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só 

se acham os seres completamente desmaterializados. 

Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes 

angústias da expiação.  





4. Mundos Ditosos ou Felizes 

Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são 

muitíssimo diversas […].Como em toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas 

embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada.  

O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às 

necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. 

Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da 

matéria obsta.  

A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil: em vez de se arrastar 

penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem 

qualquer outro esforço além do da vontade […].  

Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a 

vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A 

pouca resistência que a matéria oferece a Espíritos já muito adiantados torna rápido o 

desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e 

angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra.  

Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A 

morte de modo algum acarreta os horrores da decomposição; longe de causar pavor, é 

considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir.  

Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são 

perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela 

guerra que daí decorre, […]. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao 

mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. […] Lá, todos os sentimentos delicados e 

elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados; […] um laço de amor e 

fraternidade prende uns aos outros todos os homens […].  
  

 





5. Mundos Celestes ou Divinos 

A forma do corpo ainda é humana, mas aperfeiçoada, purificada e  

embelezada . Locomoção facilitada pela leveza dos corpos. A 

infância é curta e a vida é muito mais longa que na Terra. É possível 

a livre transmissão do pensamento. Somente a superioridade moral  

e intelectual determina  as diferentes condições e supremacia. Sem 

doenças, mortes prematuras, guerras, pestes e fome. O mal não 

existe. Esses mundos são habitados pelos Espíritos puros, aqueles 

que atingiram a perfeição. Não ficam, contudo, esses Espíritos 

presos à sua habitação, […] como os homens à Terra; podem, 

melhor do que os outros, estar em toda parte. O progresso é lei da 

Natureza. A essa lei todos os seres da Criação, animados e 

inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer 

que tudo se engrandeça e prospere. […] Ao mesmo tempo que 

todos os seres vivos progridem moralmente, progridem 

materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse 

acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante 

em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-

lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, 

mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos 

seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida 

que eles próprios avançam na senda do progresso.  







Demonstrado, pois, que os mundos transitórios 

nada têm a ver com as colônias espirituais; sim, a 

princípio, com planetas de superfície 

temporariamente estéril.   

E quanto aos mundos que surgem e desaparecem 

na imensidão sem que a vida se manifeste ali?  

Certo que não podem chamar-se transitórios, mas 

nem por isso estariam, necessariamente, sem 

presenças invisíveis.  

O conceito de mundos transitórios prevê que os 

espíritos que neles habitam podem deixá-los 

livremente, não estando, assim, obrigados a 

aguardar o surgimento da vida na superfície. 

 

 

 



Desse modo, por que os espíritos não se 

reuniriam, para repouso, instrução e progresso, 

igualmente nos mundos não transitórios?  

Razoável admitir, pois, que existam:  

1) mundos que são habitados apenas 

espiritualmente de início e, depois, também 

corporalmente;  

 2) mundos eventualmente habitados tão só por 

seres errantes, embora não em especial 

destinados a estes, por não serem 

transitórios.  



 Mundos particularmente destinados aos seres errantes como 

habitação temporária, espécies de acampamentos, pontos de 

repouso, de campos onde descansam de uma longa e 

demasiada erraticidade, estado este sempre um tanto penoso,  

mas eles são gradativos, isto é, entre os outros mundos 

ocupam posições intermediárias , de acordo com a natureza 

dos Espíritos que a eles podem ter acesso e onde gozam de 

maior ou menor bem-estar.  

Os Espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-

los livremente a fim de irem para onde necessitem cumprir as 

suas necessidades. Podemos compará-los como bandos de 

aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem até que suas 

forças se refaçam a fim de seguirem seu destino.  

Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os Espíritos 

progridem, pois os que vão a tais mundos o fazem com o 

objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter 

permissão para passar a outros lugares melhores até chegarem 

ao nível que os puros Espíritos atingiram. 

 Pela sua natureza especial, os mundos transitórios NÃO são 

perpetuamente destinados aos Espíritos errantes, a condição 

deles é meramente temporária. 

 



Esses mundos possuem uma constituição análoga à dos 

outros planetas , mas a superfície deles é estéril, por isso, não 

são habitados por seres corpóreos, assim, os seres que 

acampam nesses mundos são isentos das nossas 

necessidades e das nossas sensações físicas. Inclusive, 

a esterilidade desses mundos NÃO é permanente, são estéreis 

por transição. 

 No nosso sistema planetário não mais existem essas 

espécies de mundos.  

Contudo, a Terra, durante a sua formação, já pertenceu a 

essa categoria de mundo .  

Durante a longa série de séculos que passaram antes do 

aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos 

de transição que as camadas geológicas atestam, antes 

mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela 

massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se 

achavam em confusão, NÃO HAVIA AUSÊNCIA DE VIDA. 

  





























TERRA: 

TRANSIÇÃO 

EVOLUTIVA 

PARA 

MUNDO 

DE 

REGENERA

ÇÃO 



A transição ora vivida pela Terra, que está 

passando de "mundo de expiação e provas" 

para "mundo de regeneração " : os mundos 

também precisam evoluir, capacitando-se a 

receber as humanidades que também se 

renovam na sua caminhada evolutiva, 

resultando melhor ambiente físico, moral e 

espiritual, para que nela possa habitar 

essa humanidade renovada. 

 

 



A GERAÇÃO NOVA  
Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é 

que somente a povoem Espíritos bons, encarnados e 

desencarnados, que somente ao bem se dediquem.   

Transformação  
A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova 

lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja 

mudança alguma na ordem natural das coisas.   

Uma parte dos Espíritos que encarnavam na Terra aí 

não mais tornarão a encarnar.  

Em cada criança que nascer, em vez de um Espírito 

atrasado e inclinado ao mal, que antes nela 

encarnaria, virá um Espírito mais adiantado e 

propenso ao bem.  

Renovação gradual 

Ex. Regimento 

 



Transição 
 Confundem-se os elementos das duas gerações. 

Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida 

de uma e à chegada da outra, já se assinalando 

cada uma, no mundo, pelos caracteres que lhes são 

peculiares.  

Têm ideias e pontos de vista opostos as duas 

gerações que se sucedem. Pela natureza das 

disposições morais, porém sobretudo das 

disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil 

distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo.  

 



Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a 

nova geração se distingue por inteligência e razão 

geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do 

bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal 

indubitável de certo grau de adiantamento anterior.  

Não se comporá exclusivamente de Espíritos 

eminentemente superiores, mas dos que, já tendo 

progredido, se acham predispostos a assimilar todas 

as ideias progressistas e aptos a secundar o 

movimento de regeneração.  

O que, ao contrário, distingue os Espíritos atrasados 

é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se 

negarem a reconhecer qualquer poder superior aos 

poderes humanos; a propensão instintiva para as 

paixões degradantes,para os sentimentos 

antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de 

ciúme; enfim, o apego a tildo o que é material: a 

sensualidade, a cupidez, a avareza. 



Partidas coletivas  

Não têm por único fim ativar as saídas; têm 

igualmente o de transformar mais 

rapidamente o espírito da massa, livrando-a 

das más influências e o de dar maior 

ascendente às ideias novas.  

Regeneração  

Não exige absolutamente a renovação 

integral dos Espíritos: basta uma 

modificação em suas disposições morais. 

Nem sempre os que voltam são outros 

Espíritos; são com frequência os mesmos 

Espíritos, mas pensando e sentindo de outra 

maneira.  

 

 



Renascimento  

Opera-se presentemente um desses 

movimentos gerais, destinados a realizar 

uma remodelação da Humanidade.  

A multiplicidade das causas de destruição 

constitui sinal característico dos tempos, 

visto que elas apressarão a eclosão dos 

novos germens. 

Ex. Folhas que caem no outono 
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