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Há muitas moradas na casa de 
meu pai 

 
 

"Não se turbe o vosso coração. Credes 
em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. 
Vou preparar-vos lugar." Jesus (João, 14:1-2). 
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Mundos habitados  

 
“[...] sabemos, igualmente, que não apenas 
são habitados todos os globos por seres 
corpóreos, mas que o espaço é povoado de 
seres inteligentes, a nós invisíveis por causa 
do véu material lançado sobre nossa alma e 
que revelam sua existência por meios ocultos 
ou patentes. Assim, tudo é povoado no 
Universo, a vida e a inteligência estão por 
toda parte: nos globos sólidos, no ar, nas 
entranhas da Terra, e até nas profundezas 
etéreas. [...].” (Allan Kardec, Revista espírita – Jornal de 
Estudos Psicológicos, Ano I, 1858, 3. ed., p. 112). 
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O mundo espiritual  
 
“O mundo dos Espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta 
Terra e de outras esferas, despojadas dos liames corporais; do mesmo 
modo, todos os humanos são animados por Espíritos neles encarnados. 
Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos: os homens terão as 

qualidades e as imperfeições dos Espíritos aos quais estão unidos.” (Allan 

Kardec, Revista espírita – Jornal de Estudos Psicológicos, Ano I, 1858, 3. ed., p. 112-113). 
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Estudo de Caso 

CASO: Socorro a André Luiz 

Livro: Nosso Lar, 26. ed., cap. 02 

Personagens: André Luiz e Clarêncio 

Local: Umbral 

 
 



6/7 7/9 

“O desenvolvimento da tecnologia de 
telecomunicações irá permitir a ampliação 
dos contatos entre o mundo espiritual e o 
material, a ponto da Telecomunicação 
Instrumental tornar-se reconhecida pela 
ciência no próximo século. 
Não padece dúvida que a obstinação do 
materialismo, lentamente vem sendo 
vencida pelo Espiritismo e pela 
demonstração de vários outros setores das 
várias ciências, confirmando a sobrevivência 
do ser aos despojos materiais. Cada dia é 
maior o número dos investigadores que se 
vêm utilizando dos recursos da tecnologia 
para corroborar a realidade da vida fora do 
revestimento material, assim como da 
espiritualização da matéria, que volve 
sempre ao campo da energia. [...].” (Vianna de 
Carvalho, Atualidade do pensamento espírita, 3. ed., perg. 
217). 

•Hernani Guimarães Andrade é hoje uma 
unanimidade. Na área da Parapsicologia, 
Psicobiofísica, transcomunicação 
instrumental (TCI, comunicação com 
mentes extracorpórea através de 
aparelhos eletrônicos). 
•www.espiritnet.com.br/Biografias/bioherna.htm 
 

 

https://www.bing.com/search?q=quem+%C3%A9+Hernani+Guimar%C3%A3es+Andrade&form=ANSPH1&refig=67da51aff276480ea2bf5c336f9ca79b&pc=U531&sp=-1&pq=quem+%C3%A9+hernani+&sc=0-15&qs=n&sk=&cvid=67da51aff276480ea2bf5c336f9ca79b
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Orientações do Evangelho  

 
 
"Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo 
desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito 
melhor; mas julgo mais necessário, por amor de vós, 
permanecer na carne."  

Paulo (Filipenses, 1:23-24). 
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Conheça mais sobre o assunto 


