
  

O Céu e o inferno 
na visão Espírita
““Há muitas moradas na casa de Há muitas moradas na casa de 
meu Pai; se assim não fosse eu meu Pai; se assim não fosse eu 
vo-lo teria dito ...”vo-lo teria dito ...”

(Jesus – Jo. 14: 1-3)(Jesus – Jo. 14: 1-3)

Cleto Brutes – Apresentação disponível emCleto Brutes – Apresentação disponível em  
www.searadomestre.com.brwww.searadomestre.com.br

http://www.searadomestre.com.br/


  

O Sonho de LuteroO Sonho de Lutero

Quem  são os que se 
salvam, e a que Igreja 
pertencem na Terra?

Livro: Nas Pegadas do Mestre Livro: Nas Pegadas do Mestre 
– Vinícius– Vinícius



  

O Sonho de LuteroO Sonho de Lutero

A todas e a nenhuma.A todas e a nenhuma.

Livro: Nas Pegadas do Mestre – ViníciusLivro: Nas Pegadas do Mestre – Vinícius

Aqui não se cogita de Aqui não se cogita de 
denominações, nem de denominações, nem de 

dogmas.dogmas.



  

O Sonho de LuteroO Sonho de Lutero

Livro Nas Pegadas do Mestre – ViníciusLivro Nas Pegadas do Mestre – Vinícius

- Os que se salvam são os que - Os que se salvam são os que 
consolam os doentes e os órfãos consolam os doentes e os órfãos 
em suas aflições;em suas aflições;

- Os que se salvam são os que - Os que se salvam são os que 
procuram aperfeiçoar-se, procuram aperfeiçoar-se, 
corrigindo-se dos seus defeitos;corrigindo-se dos seus defeitos;



  

O Sonho de LuteroO Sonho de Lutero

Livro: Nas Pegadas do Mestre – ViníciusLivro: Nas Pegadas do Mestre – Vinícius

- Os que se salvam são os que - Os que se salvam são os que 
amam o próximo;amam o próximo;

- - Os que se salvam são os que Os que se salvam são os que 
trabalham pela causa da Justiça e trabalham pela causa da Justiça e 
da Verdade, que é a da Verdade, que é a Causa Causa 
UniversalUniversal ... ...  



  

O que é a  
salvação? 



  

A salvação segundo a 
proposta Espírita...

LEI DE EVOLUÇÃOLEI DE EVOLUÇÃO



  

Evolução do Evolução do 
Princípio Princípio 

InteligenteInteligente

Criação do Criação do 
Espírito por Espírito por 

DeusDeus

Vida de Vida de 
Relação na Relação na 

TerraTerra

Morte do Morte do 
Corpo FísicoCorpo Físico

Volta ao Volta ao 
Plano Plano 

espiritualespiritual

Necessita novo Necessita novo 
Ciclo de Ciclo de 

Aprendizado na Aprendizado na 
Matéria?Matéria?

NãoNão

Continua a evolução Continua a evolução 
no Plano Espiritual ou no Plano Espiritual ou 

em outros mundos.em outros mundos.

Construção Construção eternaeterna  
do conhecimento e do conhecimento e 

da felicidade da felicidade 
auxiliando a Deus.auxiliando a Deus.

SimSim ReencarnaçãoReencarnação

Ciclo de AprendizadoCiclo de Aprendizado

Imagem: www.parchen.hpg.com.brImagem: www.parchen.hpg.com.br



  

Lei de EvoluçãoLei de Evolução

O único determinismo a que está 
sujeito o Espírito é o da 
evolução, pois o Universo evolui 
constantemente, mas o ritmo 
dessa evolução é ditado por nós 
mesmos.



  

Lei de EvoluçãoLei de Evolução

PRINCÍPIOPRINCÍPIO

DESTINAÇÃODESTINAÇÃO



  

Reflexos da Lei de EvoluçãoReflexos da Lei de Evolução

Conforme “transita”, de 
acordo com o seu livre-
arbítrio, o Espírito registra, 
energicamente, em seu 
perispírito, os erros e 
acertos.



  

SENTIDO DA EVOLUÇÃOSENTIDO DA EVOLUÇÃO

www.parchen.hpg.com.brwww.parchen.hpg.com.br

O PERISPÍRITO se O PERISPÍRITO se 
modifica com o modifica com o 
progresso moral.progresso moral.

O PerispíritoPerispírito dos 
Espíritos mais 
inferioresinferiores é é tão tão 
grosseirogrosseiro,, que eles o 
confundem com o 
corpo carnal, razão 
por que continuam a 
crer-se vivos. (A Gênese 
Cap. XIV, item 9)

Destinação no Destinação no 
Mundo EspiritualMundo Espiritual



  

DESTINAÇÃO DOS 
ESPÍRITOS



  

A destinação do Espírito após a A destinação do Espírito após a 
morte será de acordo com a sua morte será de acordo com a sua 
realidade íntima.realidade íntima.

INFERNOINFERNO C É U !!!C É U !!!

Céu Céu ee  InfernoInferno

Transferimo-nos somente de lugar.



  

Há muitas moradas na casa de meu Há muitas moradas na casa de meu 
Pai – Jesus (Jo. 14: 1-3)Pai – Jesus (Jo. 14: 1-3)

A casa do Pai é o Universo. 

As diferentes moradas são os mundos 
que circulam no espaço infinito e 
oferecem, aos Espíritos que neles 
encarnam, moradas correspondentes 
ao adiantamentoadiantamento dos mesmos 
Espíritos.

O Evangelho Segundo o Espiritismo – cap. III – item 2.O Evangelho Segundo o Espiritismo – cap. III – item 2.



  

O QUE É O 
MUNDO 

ESPIRITUAL?



  
Livro: CIDADE NO ALÉM

1- esfera1- esfera

3 - 3 - 
esferaesfera
2 - 2 - 
esferaesfera

4 - 4 - 
esferaesfera

5 - 5 - 
esferaesfera

6 - esfera6 - esfera

7- esfera7- esfera
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Mundo Espiritual: Mundo Espiritual: 
construção coletivaconstrução coletiva



  

Destinação dos Espíritos:Destinação dos Espíritos:  afinidadesafinidades

A lei dos agrupamentos no Espaço é a 
das afinidades. 

A orientação de seus pensamentos 
leva-os naturalmente para o meio 
que lhes é próprio; porque o 
pensamento é a própria essência do 
mundo espiritual, sendo a forma 
fluídica apenas o vestuário. 
O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 153O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 153



  

Espíritos adiantadosEspíritos adiantados

Conduzidos as esferas mais 
elevadas de acordo com o 

progresso já realizado.



  

Espíritos atrasadosEspíritos atrasados

- Alguns gravitam um tempo 
entorno do cenário que viveram: 
lar, trabalho, meio social;

- Atraídos para as regiões 
inferiores do mundo espiritual: 
vícios, desejos, sentimentos ...



  

 Grau de materialização: vestimenta 
espiritual (Cap. XIV, item 11 – A Gênese)(Cap. XIV, item 11 – A Gênese);

  Identidade vibratóriaIdentidade vibratória, , forjada forjada 
pelo conjunto das suas realizações;pelo conjunto das suas realizações;

Estágios nos planos inferioresEstágios nos planos inferiores



  

O meio está sempre em relação com a natureza dos 
seres que têm de nele viver ...

Do mesmo modo que os peixes não podem viver no 
ar; que os animais terrestres não podem viver numa 
atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os 
Espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a 
impressão dos fluidos mais etéreos. 

(...) uma força instintiva os mantêm afastados dali, 
como a criatura terrena se afasta de um fogo muito 
ardente ou de uma luz muito deslumbrante.

A Gênese – Capítulo XIV- item 11A Gênese – Capítulo XIV- item 11

Estágios nos planos inferioresEstágios nos planos inferiores



  

Os sentimentos psíquicos dos últimos 
(Espíritos inferiores), pouco apurados, 
não lhes permitiriam viver da vida sutil 
que reina nessas esferas longínquas. 

Achar-se-iam lá como cegos na 
claridade ou surdos num concerto. 

O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 171O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 171

Estágios nos planos inferioresEstágios nos planos inferiores



  

 Melhor Terapia (não há outro Melhor Terapia (não há outro 
recurso);recurso);

Estágios nos planos inferioresEstágios nos planos inferiores

Permanecerão lá até que Permanecerão lá até que 
aconteça a renovação.aconteça a renovação.

  Para mudar de lugar é Para mudar de lugar é 
necessário mudar o interior.necessário mudar o interior.



  

Jesus ensinou que o 

Reino dos CéusReino dos Céus está 
dentro de nós. 

E que cada um 
poderá realizá-lo 
vivenciando os seus 
ensinamentos.

O auto-encontro ...O auto-encontro ...



  

É necessário aprendermos 
primeiramente a desatar os 

laços que nos amarram a Terra, 
para, depois, levantarmos o vôo 
para mundos mais elevados...

O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 171O problema do ser do destino e da dor – Léon Denis - p. 171

Estágios nos planos inferioresEstágios nos planos inferiores



  

TRÂNSITO NO 
MUNDO ESPIRITUAL



  

Trânsito no Mundo EspiritualTrânsito no Mundo Espiritual

Trânsito na Terra:

- Recursos materiais;

- Independe da minha condição 
moral;

- Podemos enganar, iludir ...



  

No Mundo Espiritual:

-Depende da minha condição 
moral;

- Não podemos enganar, nem 
iludir ...

- Dependemos apenas dos 
próprios recursos... 

Trânsito no Mundo EspiritualTrânsito no Mundo Espiritual



  

O homem só possui em plena 
propriedade aquilo que lhe é 
dado levar deste mundo.

Tudo o que é de uso da alma: a 
inteligência, os conhecimentos, 
as qualidades morais.

A verdadeira PropriedadeA verdadeira Propriedade

(ESE - Cap. XVI, item 9 – Pascal, Genebra, 1860.)(ESE - Cap. XVI, item 9 – Pascal, Genebra, 1860.)



  

(...) com relação à vida futura; 
aprovisionai-vos de tudo o de que lá 
vos possais servir. 

(...) a sua chegada no mundo dos 
Espíritos: depende dos seus haveres 
o lugar para onde vá.

A verdadeira PropriedadeA verdadeira Propriedade

(ESE - Cap. XVI, item 9 – Pascal, Genebra, 1860.)(ESE - Cap. XVI, item 9 – Pascal, Genebra, 1860.)



  

O reino dos céus é comparado a dez 
virgens que, tomando as suas 
lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 
Cinco dentre elas eram néscias, e cinco, 
prudentes. 

As néscias, tomando as suas lâmpadas, 
não levaram azeite consigo; mas as 
prudentes levaram azeite em suas 
vasilhas ... (Mateus, 25:1-13). 

Parábola das Dez VirgensParábola das Dez Virgens



  

A recusa das virgens prudentes em 
darem do seu azeite às virgens néscias 
significa claramente que as virtudes são 
intransferíveis, devendo cada qual 
cultivá-las com seus recursos pessoais.

Parábola das Dez VirgensParábola das Dez Virgens



  

A salvação através da renovação ...

Jesus não veio 
para nos salvar, 
mas para nos 
ensinar o caminho, 
para que cada um, 
através do seu 
próprio esforço 
construa a sua 
salvação.Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 

Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Não vamos nos iludir...Não vamos nos iludir...

Nem todo o que diz Senhor, Senhor, Nem todo o que diz Senhor, Senhor, 
entrará no reino dos Céus, mas o entrará no reino dos Céus, mas o que que 
faz a vontade de meu paifaz a vontade de meu pai que está nos  que está nos 

Céus.Céus.  (Mt 7,21)(Mt 7,21)

Todo aquele que ouve estas minhas Todo aquele que ouve estas minhas 
palavras e palavras e as põe em práticaas põe em prática, será como , será como 
um homem prudenteum homem prudente que construiu sua  que construiu sua 

casa sobre a rocha.casa sobre a rocha.  (Mt 7,24)(Mt 7,24)



  

Evolução (salvação) é uma conquista ...Evolução (salvação) é uma conquista ...

A cada um A cada um 
será dado será dado 
segundo segundo 
suas obras.suas obras.



  

A Visão de KardecA Visão de Kardec

Quem  são estes, cujos 
gemidos e imprecações, 
me cortam a alma?



  

A Visão de KardecA Visão de Kardec

- Estamos diante daqueles que - Estamos diante daqueles que 
estavam no mundo, estavam no mundo, plenamente plenamente 
educadoseducados  quanto aos  quanto aos 
imperativos do imperativos do bem e da bem e da 
verdadeverdade. E que fugiram . E que fugiram 
deliberadamente da verdade e deliberadamente da verdade e 
do Bem.do Bem.



  

A Visão de KardecA Visão de Kardec

Especialmente os Especialmente os cristãoscristãos  infiéis  infiéis 
de todas as épocas, perfeitos de todas as épocas, perfeitos 
conhecedoresconhecedores  do exemplo e da  do exemplo e da 
lição de Jesus, e que se lição de Jesus, e que se 
entregaram ao malentregaram ao mal, por , por livre livre 
vontadevontade, para estes, um novo , para estes, um novo 
berço na Terra é sempre mais berço na Terra é sempre mais 
difícil.difícil.



  

A Visão de KardecA Visão de Kardec

Para agradar a Deus e Para agradar a Deus e 
assegurar a sua posição assegurar a sua posição 
futura, futura, bastarábastará que o  que o 
homem não pratique o homem não pratique o 
mal?mal?

O Livro dos Espíritos- Questão 642O Livro dos Espíritos- Questão 642



  

A Visão de KardecA Visão de Kardec

NãoNão; cumpre-lhe fazer o bem no ; cumpre-lhe fazer o bem no 
limite de suas forças, porquanto limite de suas forças, porquanto 
responderáresponderá  por todo  por todo malmal  que  que 
haja haja resultadoresultado  de  de não haver não haver 
praticado o bempraticado o bem..

O Livro dos Espíritos - Questão 642O Livro dos Espíritos - Questão 642



  

Sede bons e caridosos: Sede bons e caridosos: essa a chave essa a chave 
dos céusdos céus, chave que tendes em , chave que tendes em 
vossas mãos.vossas mãos.

Toda a Toda a eterna felicidadeeterna felicidade se contém  se contém 
neste preceito: "Amai-vos uns aos neste preceito: "Amai-vos uns aos 
outros." outros." 

São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o 
Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.

A A caridadecaridade, a eterna âncora de salvação!, a eterna âncora de salvação!



  

Não pode a alma elevar-se às Não pode a alma elevar-se às 
altas regiões espirituais, senão altas regiões espirituais, senão 
pelo devotamento ao próximopelo devotamento ao próximo; ; 
somente nos arroubos da somente nos arroubos da 
caridade encontra ela ventura e caridade encontra ela ventura e 
consolação. consolação. 

A A caridadecaridade, a eterna âncora de salvação!, a eterna âncora de salvação!

São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o 
Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.



  

Sede bons, Sede bons, amparai os vossos amparai os vossos 
irmãosirmãos, deixai de lado a horrenda , deixai de lado a horrenda 
chaga do egoísmo. chaga do egoísmo. 

Cumprido esse dever, abrir-se-Cumprido esse dever, abrir-se-
vos-á vos-á o caminho da felicidadeo caminho da felicidade  
eterna.eterna.

A A caridadecaridade, a eterna âncora de salvação!, a eterna âncora de salvação!

São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o São Vicente de Paulo - O Evangelho segundo o 
Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.Espiritismo  - Cap. XIII – item 12.



  “ Vem ... Segue-me ...”    Jesus CristoJesus Cristo
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