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PERDA DE PESSOAS AMADAS

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: MORTE

PALESTRA 4 – PERDA DE PESSOAS AMADAS

Texto doutrinário

“...Ora, a vida eterna consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e a Jesus-
Cristo, que tu enviaste.” (João, 17: 3).

DOUTRINA ESPÍRITA: O CONSOLADOR PROMETIDO

“A partir da codificação espírita, nos idos de 1857, quando Allan Kardec editou ‘O Livro 
dos Espíritos’, o assunto passou, na verdade, a ser encarado sob outro aspecto, atenuando, 
sensivelmente, a dor da separação e, por outro lado, acentuando a esperança de que, não sendo 
a morte o fim de tudo, a partida é, apenas, temporária ausência, com a certeza de que, mais cedo 
ou mais tarde, o reencontro se dará, em qualquer parte do Universo - no Espaço, noutros mundos, 
na própria Terra.

Não se vá dizer que esta compreensão espírita nos tornará insensíveis à dor ante a partida 
de um ente querido, familiar ou não. Não se predique seja o espírita uma pessoa proibida de sentir 
e chorar, realmente, a partida de um parente ou amigo, eis que uma e outra coisa representariam 
inexata idéia de que o Espiritismo seja uma Doutrina capaz de insensibilizar o coração humano, de 
extinguir as emoções normais da criatura, esterilizando-lhe o sentimento.

O conhecimento e a assimilação doutrinário-evangélicos têm a faculdade de fortalecer-nos 
o Espírito e o coração, tornando-nos capazes de, pela fé, pela certeza da imortalidade, chorarmos, 
sem dúvida, o desenlace do ser amado, sem, contudo, confiar-nos ao pranto enfermiço, doentio, por 
improdutivo, e que nunca se acaba.

A morte outra coisa não é senão uma viagem, quase sempre mais longa, que o Espírito 
realiza. E o reencontro com o ‘morto’ muita vez se dá com muito maior brevidade do que nas viagens 
comuns, aqui na Terra, de pessoas encarnadas.” (Martins Peralva, O pensamento de Emmanuel, 
2. ed., p.41).

“O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes, mostra-nos que 
esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador, ao invés 
da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se 
ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as 
existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. 
Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação 
da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. 
Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável, se apenas 
considerarmos um único ponto de vista. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no 
tempo do Cristo não podiam entender, e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais 
tarde.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed. cap. II, item 7).
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A CRENÇA NA VIDA FUTURA

“Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo e isso é 
muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a 
considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita 
a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele, 
após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas 
da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo, em país estrangeiro, se preocupa com a 
situação em que lá se achará. Como, então, não nos havia de preocupar a em que nos veremos, 
deixando este mundo, uma vez que é para sempre?

A idéia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. O homem que mais despreocupado 
seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, 
sem o querer, espera.

Crer em Deus, sem admitir a vida futura, fora um contra-senso. O sentimento de uma 
existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha 
colocado em vão.

A vida futura implica a conservação da nossa individualidade, após a morte. Com efeito, que 
nos importaria sobreviver ao corpo, se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do 
infinito? As conseqüências, para nós, seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada.” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 959).

A COMUNICAÇÃO COM OS MORTOS

“Há, ainda, sob o ponto de vista doutrinário, outros aspectos que situam o Espiritismo por 
mensagem altamente consoladora, ante o multimilenário problema da ‘morte’: pelas abençoadas 
vias da mediunidade, os que ficam podem-se comunicar com os que se foram, como se no corpo 
físico ainda estivessem, sentindo-lhes as emoções, identificando-lhes as idéias, reconhecendo-lhes 
os hábitos e pontos de vista.

A mediunidade - maravilhosa ponte que liga o mundo físico ao espiritual, a Terra ao Espaço 
- descerra as portas do Infinito, possibilitando o amoroso reencontro das almas desencarnadas com 
as encarnadas. 

Além da mediunidade, que proporciona ainda; algumas vezes, a materialização ou 
corporificação dos que se foram, temos os sonhos espíritas, quando podemos estreitar nos braços 
e envolver nas vibrações puras do amor e do carinho os seres amados.” (Martins Peralva, O 
pensamento de Emmanuel, 2. ed., p.44).                                                                               

“Que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações de além-túmulo como 
uma profanação?

Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento, e quando a evocação é feita com 
respeito e decoro.

O que o prova, é que os Espíritos que vos afeiçoam vêm com prazer e são felizes com vossa 
lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com leviandade.

A possibilidade de entrar em comunicação com os Espíritos é uma bem doce consolação, 
visto que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que 
deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós, eles estão ao nosso lado, 
nos ouvem e nos respondem; não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos 
ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam 
com nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os 
detalhes de sua nova existência e adquirir a certeza de, por nossa vez, a eles nos reunir.” (Allan 
Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 935).
 
Fenômenos da sintonia espiritual

Ilustração de um caso, no livro Voltei,psicografado por Francisco Cândido Xavier, 17. ed., 
Feb, onde Jacob, recém desencarnado, sintoniza mentalmente com a filha já no Plano Espiritual:
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 “[...] Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse à 
quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas.

Vi perfeitamente, qual se estivessem dentro de mim, as filhas queridas, então na Terra, e 
alguns poucos amigos, que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de  saudade e carinho.

- Pai querido! diga-me se você ainda vive! desfaça minhas dúvidas, ensine-me o caminho, 
venha até mim!

Era a voz de uma delas a interpelar-me.
O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. Minha razão periclitou por segundo!!. 

Onde me encontrava? contemplava-a ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe 
reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava.

Ainda me não desembaraçara do inolvidável momento de estranheza, quando um médium 
de minhas relações apareceu igualmente no quadro.

- Meu amigo! fale-nos, conforte-nos!... - rogou, comovidamente.
Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos?
Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o Irmão Andrade, mais prestativo e prudente que 

eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia 
espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração, na retaguarda. 
Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o 
círculo físico, quando o intermediário  terreno possa  conservar a mente na onda de ligação mental 
durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter 
intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, 
encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com 
os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação.

Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e, recomendando-me calma, 
asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-
lhes as  possibilidades para o trabalho de elevação.” (p. 111).

TRISTEZA COM OS PESARES E A DOR DOS PARENTES ENCARNADOS

“Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os Espíritos a que se dirigem?
 O Espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor 

incessante e irracional o afeta penosamente, porque, ele vê nessa dor excessiva uma falta de 
fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao 
reencontro.

O Espírito, estando mais feliz que sobre a Terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele 
seja feliz. Dois amigos são prisioneiros e encerrados no mesmo cárcere; ambos devem ter um 
dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso, àquele que fica, estar 
descontente de que seu amigo seja libertado antes dele? Não haveria mais egoísmo que afeição 
de sua parte, em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? 
Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a Terra: aquele que parte primeiro, está livre 
primeiro e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos 
por nossa vez.

 Faremos, sobre esse assunto, uma outra comparação. Tendes um amigo que, perto de vós, 
está numa situação muito penosa; sua saúde ou seu interesse exige que ele vá para um outro país, 
onde estará melhor sob todos os aspectos. Ele não estará mais perto de vós, momentaneamente, 
mas estareis sempre em correspondência com ele: a separação não será senão material. Estaríeis 
descontentes com seu afastamento, visto que é para seu bem? 

A Doutrina Espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de 
nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações 
que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais 
legítimas da dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão, mais abandono, porquanto o homem mais 
isolado, tem sempre amigos  perto de si, com os quais pode conversar.

Suportamos impacientemente as tribulações da vida e elas nos parecem tão intoleráveis 
que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia, se as suportarmos com coragem, 
se houvermos imposto silêncio às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos 
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fora dessa prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita, quando está curado, de se ter 
resignado a um tratamento doloroso.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 936).

ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES

“Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram 
consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos 
homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, 
as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que 
levou Jesus a dizer: ‘Vinde a mim todos vós que estais fatigados, que eu vos aliviarei.’

Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos 
aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei; mas, esse 
jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, o amor e a caridade.” (Allan Kardec, 
O evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed., cap. VI, item 2,).

“Por estas palavras: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta 
a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do 
sofrimento, como prelúdio da cura.

Também podem essas palavras ser traduzidas assim: Deveis considerar-vos felizes por 
sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas 
faltas vos fizeram contrair; suportadas pacientemente na Terra, essas dores vos poupam séculos 
de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, 
permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranqüilidade no porvir.” (Allan Kardec, O 
evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed., cap. V, item 12). 
O REENCONTRO COM OS FAMILIARES 

“O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a Terra e que 
morreram antes dele?

Sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Freqüentemente, eles o 
vêm receber em sua volta ao mundo dos Espíritos, e ajudam a libertá-lo, das faixas da matéria; 
reencontra, também, a muitos que havia perdido.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., 
perg. 160).

“A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos 
espíritos?

Sim, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira; mas se as causas físicas 
foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os Espíritos são mais 
sólidas e mais duráveis que sobre a Terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos 
interesses materiais e do amor-próprio.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 297).

“Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro, quando 
deixamos a Terra?

Sim, vêm ao encontro da alma que estimam; felicitam-na como ao retorno de uma viagem, 
se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio 
para os bons Espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele 
que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes: é 
uma punição.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 289).

“Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte?
Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles 

está mais avançado e caminha mais depressa que outro, não poderão ficar juntos: poderão ver-se 
algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado 
ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus 
amigos é, algumas vezes, uma punição.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 290).
Exemplo de André Luiz 
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O Espírito reencontra Espírito familiar

“Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou, radiante, no meu apartamento, 
exclamando:

- Adivinhe quem chegou à sua procura!
Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias, não me enganavam.
- Minha mãe! - respondi, confiante.
Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos.
- Filho! meu filho! Vem a mim, querido meu!
Não posso dizer o que se passou então...” 

O Espírito visita o antigo lar

 “[...] Dirigi-me à sala de jantar, onde vi a filhinha mais nova, transformada em jovem 
casadoura. E, quase no mesmo instante, vi Zélia que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro 
que me pareceu médico, à primeira vista. 
          Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela 
casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Compreendi a situação e calei-me, desapontado.” 
(André Luiz, Nosso lar, 46. ed., p. 86; 271).

O caso de Fábio

A esposa encarnada visita o esposo desencarnado

“Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, 
que o nosso Assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa, em visita ligeira. Lembro-me da 
comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do instituto, pelo braço amigo de nosso orientador. Estava 
atônita, deslumbrada, extática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava 
sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se 
instintivamente. Sensibilizamo-nos todos, ante o gesto de espontânea humildade.

Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando:
 - Levante-se, Mercedes! comungamos agora na felicidade imortal!

A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo 
adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho.

- Não se amedronte com a viuvez, minha querida! - continuou - estaremos sempre juntos. 
Lembra-se de nosso entendimento derradeiro?

Mercedes entreabriu os lábios e fêz sinal afirmativo.
- Dê-me noticias dos filhinhos! - pediu o consorte desencarnado, a sorrir - nada disse ainda... 

Porquê? fale, Mercedes, fale! Mostre-me sua alegria vitoriosa!
A esposa fixou nele, com mais atenção, os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de 

júbilo:
- Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede... como sou  feliz, tornando a 

vê-lo!... Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces” (André Luiz, Obreiros da vida eterna, 21. ed., p. 
256).

 Mensagem do Reverendo A. K. Stockwell
 

  “[...] Vi-me acolhido, reconfortado e ajudado por pessoas que eu conhecera na terra e que me 
precederam na grande viagem. Mas, o que constitui para mim a alegria daquela hora foi o encontrar-
me com a querida companheira de toda a minha existência, a qual logo se pôs a prodigalizar-
me, no meio espiritual, as dedicadas atenções e as ternuras afetuosas que me dispensava no 
meio terrestre. Meus primeiros passos na morada celeste foram vigiados por esse afeiçoado guia.” 
(Ernesto Bozzano, A crise da morte, 9. ed., p. 44).
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O ESPÍRITA E A PERDA DE ENTES QUERIDOS

“A perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto 
tanto mais legítimo por ser irreparável e independente da nossa vontade?

Essa causa de desgosto atinge tanto o rico como o pobre; é uma prova, ou expiação, e a 
lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que 
tendes, esperando que, para isso, tenhais outros enquanto mais diretos e mais acessíveis aos 
vossos sentidos.” (Allan Kardec, O Livro dos espíritos, 158. ed.,  perg. 934).

“A resignação com que os espíritas aceitam a desencarnação de seus entes queridos, 
familiares e amigos é alguma coisa de impressionar aqueles que não estão identificados com a 
consoladora Doutrina dos Espíritos.

Nos lares onde viceja a fé espírita, ao invés do desespero, o que se observa, em tais ocasiões, 
é a serenidade de todos, a calma evangélica, o esforço para que a Vontade Divina, expressa através 
das leis de Justiça e Misericórdia, seja submissamente entendida.

Não queremos dizer, com isto, sejamos criaturas insensíveis, que não tenhamos saudade 
dos que se foram.

O espírita aceita a desencarnação como um imperativo biológico-espiritual próprio da 
existência humana.

Entende que “ninguém nasceu para semente”, como se diz quando se deseja falar de 
longevidade corporal, ou de uma absurda, inconcebível imortalidade física...

O espírita é um ser igual a todos, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as 
mesmas lutas.

Sofre, como os demais, mas procura se esforçar, amparado na convicção doutrinária, 
refugiado no consolo evangélico, no sentido de aceitar, tanto quanto possível valorosamente, as 
separações.

O conhecimento da preexistência espiritual, bem assim os informes, seguros e claros, sobre 
a continuidade da vida além do túmulo, concorrem, conjuntamente, para dar ao espírita singular 
resistência, que a muitos surpreende.” (Martins Peralva, O pensamento de Emmanuel, 2. ed., p. 207).

ANTE OS QUE PARTIRAM

 “Nenhum sofrimento, na Terra, será talvez comparável ao daquele coração que se debruça 
sobre outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio.
 Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais  amamos, e cerrar-
lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo.
 Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da 
agonia; um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos; uma companheira 
cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas; um amigo que tomba desfalecente para não 
mais se erguer ou um semblante materno acostumado a abençoar, e que nada mais consegue 
exprimir senão a dor da extrema separação, através da última lágrima.
 Falem aqueles que, um dia, se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo; os 
que rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis; 
os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos; os 
que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia, no ádito dos próprios 
pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiram.
 Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente 
de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de 
teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel.
 Também eles pensam e lutam, sentem e choram.
 Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada 
do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram... Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental 
que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se 
rendem à inconformação  ou se voltam para o suicídio.
 Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham, com afinco, na regeneração que 
lhes diz respeito.
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 Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias.
 Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para 
que te não percas no frio do desencanto.
 Tranqüiliza, desse modo, os companheiros que demandam o Além, suportando corajosamente 
a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te 
legaram.
 Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-
lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das 
provas redentoras.
 E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso 
Divino Mestre e Herói do Túmulo Vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da Terra 
e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos 
da manhã, no fulgor de um jardim.” (Emmanuel, Religião dos espíritos, 19 ed., p.153-155).

JESUS

“Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados.” (Mateus, 5:4). 
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: MORTE

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 4: PERDA DE PESSOAS AMADAS                               DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Compreender o pensamento  Espírita sobre o tema. Demonstrar o consolo 
que a doutrina Espírita proporciona. Identificar os benefícios do intercâmbio mediúnico.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:  (a critério do expositor)
II  – SUMÁRIO

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

O que acontece com os nossos entes queridos após a 
morte? Para onde vão?
Podemos ter notícias deles?
Como ajudá-los?

Os avisos gerais serão 
dados antes da prece, 
que será feita às 20h.
Após a prece, o expositor 
introduz o tema com 
perguntas reflexivas 
dirigidas ao público. 

DESENVOLVI-
MENTO
TEMPO: 30´

João, 17:3
Doutrina Espírita: O Consolador Prometido
A crença na vida futura
A comunicação com os mortos
Tristeza com as pesares e a dor dos parentes encarnados
Esperança e consolação
O reencontro com os familiares
O espírito e a perda de entes queridos
Ante os que partiram

Exposição oral, sendo 
que o caso (ou história 
interessante) poderá 
ser narrado no início, 
no meio ou no final da 
preleção. 

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Jesus (Mateus, 5:4) Após a conclusão da 
palestra o expositor faz 
a prece de preparação 
para o passe;
Acompanha o 
encaminhamento do 
público para o passe;
Zela pela harmonia da 
sala;
Faz a prece final e 
convida o público para 
conhecer a livraria e 
a biblioteca do Centro 
Espírita.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Obs. A critério do expositor espírita no enriquecimento de sua palestra, poderá 
ir a outras fontes bibliográficas, além das oferecidas no texto doutrinário.

R E C U R S O S / 
PROVIDÊNCIAS:
Transparências e ou 
cartazes, Retroprojetor, 
ou 
Projetor  multimídia. 
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PERDA DE PESSOAS AMADASPERDA DE PESSOAS AMADAS

““...Ora, a vida eterna ...Ora, a vida eterna 
 consiste em te conhecer a consiste em te conhecer a 

 ti, que ti, que éés o s o úúnico Deus nico Deus 
 verdadeiro, e a verdadeiro, e a JesusJesus‐‐CristoCristo, , 

 que tu enviaste.que tu enviaste.””
(João, 17: 3)(João, 17: 3)



TEMA: MORTE 0104A DOUTRINA ESPA DOUTRINA ESPÍÍRITA: O CONSOLADORRITA: O CONSOLADOR

“O Espiritismo alarga o pensamento do 
 homem e abre‐lhe novos horizontes, 

 mostra‐nos que esta vida é apenas um elo 
 do conjunto de grandiosidade e harmonia 
 da obra do Criador, ao invés da visão 

 estreita e mesquinha que faz com que o 
 homem se concentre na vida presente, 

 como se ela fosse o único e frágil eixo do 
 seu futuro para a eternidade.”

(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 92. 

 ed. cap. II, item 7).

2/10



TEMA: MORTE 0104CRENCRENÇÇA NA VIDA FUTURAA NA VIDA FUTURA

3/10

“Crer em Deus, sem admitir a vida futura, 
 fora um contra‐senso. O sentimento de uma 

 existência melhor reside no foro íntimo de 
 todos os homens e não é

 
possível que Deus 

 aí
 

o tenha colocado em vão.

A vida futura implica a conservação da nossa 
 individualidade, após a morte.”

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 959).



TEMA: MORTE 0104A COMUNICAA COMUNICAÇÇÃO COM OS MORTOSÃO COM OS MORTOS

““A mediunidade A mediunidade ‐‐
 maravilhosa ponte que liga o maravilhosa ponte que liga o 

 mundo fmundo fíísico ao espiritual, a sico ao espiritual, a 
 Terra ao EspaTerra ao Espaçço o ‐‐descerra as descerra as 
 portas do Infinito, portas do Infinito, 

 possibilitando o amoroso possibilitando o amoroso 
 reencontro das almas reencontro das almas 

 desencarnadas com as desencarnadas com as 
 encarnadas.encarnadas.””

(Martins (Martins PeralvaPeralva, , O pensamento de EmmanuelO pensamento de Emmanuel, 2. , 2. 

 ed., p.44).ed., p.44).
4/10



TEMA: MORTE 0104TRISTEZA E A  DOR EXCESSIVA TRISTEZA E A  DOR EXCESSIVA 
DOS ENCARNADOSDOS ENCARNADOS

“O Espírito é sensível à
 

lembrança 
 e aos lamentos daqueles que amou, 
 mas uma dor incessante e irracional 
 o afeta penosamente, porque, ele 

 vê nessa dor excessiva uma falta de 
 fé

 
no futuro e de confiança em 

 Deus e, por conseguinte, um 
 obstáculo ao progresso e, talvez, ao 

 reencontro”

5/10(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 936).



TEMA: MORTE 0104ESPERANESPERANÇÇAS E CONSOLAAS E CONSOLAÇÇÕESÕES

““Todos os sofrimentos: misTodos os sofrimentos: miséérias, deceprias, decepçções, dores ões, dores 
 ffíísicas, perda de seres amados, encontram consolasicas, perda de seres amados, encontram consolaçção ão 

 em a fem a féé
 

no futuro, em a confianno futuro, em a confiançça na justia na justiçça de Deus, a de Deus, 
 que o Cristo veio ensinar aos homens.que o Cristo veio ensinar aos homens.””

6/10(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed., cap. VI, item 2,).



TEMA: MORTE 0104O REENCONTRO COMO REENCONTRO COM 
ESPESPÍÍRITOS FAMILIARESRITOS FAMILIARES

7/10

Sim, segundo a afeiSim, segundo a afeiçção que lhes tinha e a que tinham ão que lhes tinha e a que tinham 
 por ele. Freqpor ele. Freqüüentemente, eles o vêm receber em sua entemente, eles o vêm receber em sua 
 volta ao mundo dos Espvolta ao mundo dos Espííritos, e ajudam a libertritos, e ajudam a libertáá‐‐lo, lo, 

 das faixas da matdas faixas da matééria; reencontra, tambria; reencontra, tambéém, a muitos m, a muitos 
 que havia perdido.que havia perdido.””

““O EspO Espíírito reencontra imediatamente aqueles que ele rito reencontra imediatamente aqueles que ele 
 conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele?conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele?

(Allan (Allan KardecKardec, , O livro dos espO livro dos espííritosritos, 158. ed., , 158. ed., pergperg. 160).. 160).



TEMA: MORTE 0104ANTE OS QUE PARTIRAMANTE OS QUE PARTIRAM

“Tranqüiliza, desse modo, os companheiros que demandam 
 o Além, suportando corajosamente a despedida temporária, 
 e honra‐lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres 
 que te legaram.

Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, 
 respirarás entre eles, comungando‐lhes as necessidades e os 

 problemas, porquanto terminarás também a própria viagem 
 no mar das provas redentoras.”

8/10(Emmanuel, Religião dos espíritos, 19 ed., p. 155).



TEMA: MORTE 0104LEIA MAIS LEIA MAIS 
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http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/24?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/15?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b


TEMA: MORTE 0104JESUSJESUS
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““BemBem‐‐aventurados aventurados 
 

os que choram, os que choram, 
 

pois que serão pois que serão 
 

consolados.consolados.””
(Mateus, 5:4)(Mateus, 5:4)
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