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“Para morrer basta estar vivo!”

“Quem morre vai para o céu ou para o 
inferno.”

“Morrer é descansar.”

“Quem morre se liberta!”

“Ninguém voltou para contar.” 



Allan Kardec
1804-1869

1857 1865



“Para libertar-se do temor da morte é mister*  
poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de 
vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no 
mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata 
quanto possível...” 

O Céu e o Inferno
Allan Kardec

*Urgente

E se eu morrer amanhã?



“Teu Espírito é tudo; teu corpo é simples veste 
que apodrece...” 

O Livro dos Espíritos- q. 196 a 
 Allan Kardec

Crer na existência da alma é fundamental!

E se eu morrer amanhã?



“Em realidade, a vida biológica... experimenta 
inevitavelmente a sua desagregação, quando ocorre 
o fenômeno da morte, que libera do casulo que se 
enclausura o Espírito imortal...” 

Vitória sobre a depressão
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Morte      cessação da vida orgânica 

Desencarnação      libertação do Espírito 



Que sucede à alma no instante da morte? 

“Volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos 
Espíritos, donde se apartara momentaneamente.

O Livro dos Espíritos- q.149 
 Allan Kardec

“O espiritismo matou a morte.” 



“...Como se explica, 
entretanto, que entre os que 
acreditam na imortalidade 
da alma ainda se encontre 
tamanho apego às coisas 
terrenas e tão grande 
preocupação com a 
morte?” 

O Céu e o Inferno
Allan Kardec

Ai que 
medo!!



ü“Consequência do instinto de conservação 
comum a todos os seres vivos.”

ü“Efeito da impressão que conservamos de 
ensinamentos recebidos na infância.” 

ü“A morte é rodeada de cerimônias lúgubres*.”     

ü“Decorre da noção insuficiente da vida futura.”

O Céu e o Inferno
Allan Kardec

O temor da morte

*Tristes



“O homem carnal, mais preso à vida corpórea do 
que à vida espiritual tem, na Terra, penas e gozos 
materiais... A morte o assusta, porque ele duvida do 
futuro e porque tem de deixar no mundo todas as 
suas afeições e esperanças...” 

O temor da morte

O Livro dos Espíritos- q.941 
Comentário de Allan Kardec



 “... Há muita gente que 
teme não a morte, em si, 
mas o momento da 
transição.” 

O Céu e o Inferno
Allan Kardec

O temor da morte



É dolorosa a separação da alma e do corpo? 

“Não...” 

 A separação se dá instantaneamente por brusca 
transição?... 

“Não; a alma se desprende gradualmente...”

Separação 

O Livro dos Espíritos- q.154/155 a 
Allan Kardec



“Para aqueles cuja vida foi extremamente material 
e sensual, o desprendimento é mais demorado, 
durando algumas vezes dias, semanas e até meses.”

O Livro dos Espíritos- q.155 a 
Comentário de Allan Kardec

Separação 



Perturbação

A alma tem consciência de si mesma 
imediatamente depois de deixar o corpo?

“Imediatamente não é bem o termo. A alma passa 
algum tempo em estado de perturbação.”

O Livro dos Espíritos- q.163 
Allan Kardec



“Nesse instante a alma experimenta um torpor que 
paralisa momentaneamente as suas faculdades, 
neutralizando, ao menos em parte, as sensações...”

üTudo, a princípio, é confuso;

üA lucidez das ideias e a memória do passado 
voltam aos poucos...                

                                

  Allan Kardec após a q. 165 

O Céu e o Inferno
Allan Kardec

Perturbação 



A perturbação... é do mesmo grau e da mesma 
duração para todos os Espíritos? 

“Não; depende da elevação de cada um...” 

O Livro dos Espíritos- q.164 
Allan Kardec

Perturbação 



“... Nada tem de penosa para o homem de bem, 
que se conserva calmo...”

“Para aquele cuja consciência ainda não está pura, 
a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias...”

O Livro dos Espíritos 
Comentário de Allan Kardec após a q. 165

Perturbação 



“Aquela perturbação apresenta circunstâncias 
especiais, de acordo com o caráter dos indivíduos e, 
principalmente, com o gênero de morte.” 

O Livro dos Espíritos 
Comentário de Allan Kardec após a q. 165

Perturbação 



Que sensação 
experimenta a alma no 
momento em que 
reconhece estar no 
mundo dos Espíritos?

“Depende...”

O Livro dos Espíritos-q. 159 
Allan Kardec



Deméritos

Méritos

“... Nem todos são 
felizes, como se pode 
facilmente compreender. 
Cada um desperta 
conservando os valores 
com os quais adormeceu. 
Todos os títulos de mérito 
ou de demérito 
permanecem válidos...”

Vitória sobre a depressão 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



O Espírito encontra 
imediatamente aque-les 
que conheceu na Terra 
e que desencarnaram 
antes dele? 

“Sim, de acordo com 
a afeição que havia 
entre eles...”

O Livro dos Espíritos-q. 160
Allan Kardec



A lembrança da existência corporal... 

“...Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge 
gradualmente de uma névoa...”

“Ele se lembra das coisas em razão das 
consequências que tiveram sobre a sua situação de 
Espírito...” 

O Livro dos Espíritos-q. 305/306 
Allan Kardec



Sensibiliza os Espíritos o lembrarem-se deles os 
que lhes foram caros na Terra? 

“Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, 
esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, 
serve-lhes de lenitivo*.” 

O Livro dos Espíritos-q. 320 
Allan Kardec

*Consolo



Como as dores 
inconsoláveis dos 
encarnados afetam os 
Espíritos que partiram? 

“...Uma dor incessante e 
irracional o afeta 
dolorosamente...”

Até logo 
mais…

O Livro dos Espíritos-q. 936 
Allan Kardec



üRecorda os teus desencarnados com carinho;

üEnvolve-os em ternura e orações; 

üFala-lhes a respeito da realidade na qual se 
encontram e de como se devem comportar, procu-
rando o apoio dos seus guias e a proteção do senhor 
da Vida. 

Entrega-te a Deus 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



O conhecimento do Espiritismo exerce alguma 
influência sobre a duração... da perturbação? 

“Influência muito grande, uma vez que o Espírito 
já antecipadamente compreendia a sua situação...”

O Livro dos Espíritos-q. 165 
Allan Kardec

Para morrer bem…



“... Mas, a prática do bem e a consciência pura 
exercem maior influência.”  

O Livro dos Espíritos-q. 165 
Allan Kardec

Para morrer bem…

“Mais vale a prática do que a gramática.”



“Pensa com frequência 
e tranquilidade na tua 
desencarnação. 
Considera que o 
momento, por mais 
distante se te apresente, 
chegará fatalmente.”

E se 
eu morrer 
amanhã? ?

Entrega-te a Deus 
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Para morrer bem…



“Quanto mais se analise e a compreenda, melhor 
para a sua superação, tornando-a parte do 
comportamento de toda hora...”

Praticar!

ü“Fixar” o conhecimento;

üTreinar o desapego;

üRefletir sobre as nossas ações.

O despertar do Espírito
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco





“A morte suave... se deve a consciência 
tranquila. Cumpramos os nossos deveres 
compreendendo que a nossa responsabilidade 
tem o tamanho do nosso conhecimento. 
Cumpramos as nossas obrigações e a morte 
será sempre uma passagem para uma vida 
melhor.” 
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