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A VIDA FUTURA

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: MORTE

PALESTRA 6 – A VIDA FUTURA

Texto doutrinário

“Tornou a entrar Pilatos no palácio, e chamou a Jesus, e disse: Tu és o rei dos judeus? 
Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, 
certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus; 
mas por agora o meu reino não é daqui.” (João, 18:33, 36).

CRENÇA NA VIDA FUTURA

“Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, à qual em muitas 
circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a Humanidade, devendo ser o objeto 
das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos 
ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos 
morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam 
na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem, ou 
os acham ingênuos.

[...] No entanto, Jesus, ajustando seu ensinamento ao estado dos homens de 
sua época, julgou conveniente não lhes dar uma luz completa, que os ofuscaria ao 
invés de esclarecê-los, pois não O teriam entendido. Limitou-se a colocar, de algum 
modo, a vida futura como um princípio, como uma lei da Natureza à qual ninguém pode 
escapar. Aquele que crê acredita de algum modo numa vida futura, mas a idéia que 
muitos fazem disso é pouco clara, incompleta, e por isso mesmo em muitos pontos 
falsa. Para uma grande maioria, é apenas uma crença sem certeza absoluta; daí as 
dúvidas e, até mesmo, a incredulidade.

O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento 
do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Com 
o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza: é uma 
realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm 
descrevê-la em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal modo que não 
há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples das inteligências pode compreendê-
la sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas 
uma descrição detalhada. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira 
mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se 
encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que, afinal, aí reside a 
verdadeira Justiça de Deus.” (Allan Kardec, O Evangelho segundo o espiritismo, 92. 
ed., cap.II, item 3).

Consequências da crença na vida futura
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“A idéia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, 
e essa fé tem enormes conseqüências sobre a moralização dos homens, uma vez que 
muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele 
que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é 
mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e 
as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, 
pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. 
A morte não tem mais nada de assustador; não é mais a porta do nada, mas a da 
libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. 
Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da 
vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza 
a amargura.

Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na 
vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Não enxergando bens 
mais preciosos do que os da Terra, faz como a criança que não vê outra coisa além de 
seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele tem 
valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto. Um descontentamento, 
uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, 
a vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma 
eterna angústia, entregando-se assim, voluntariamente, a uma verdadeira tortura todos 
os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está 
colocado, tudo toma, ao seu redor, enormes proporções. O mal que o atinja, assim como 
o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal 
como para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande: os homens 
que ocupam altos cargos e também os monumentos; mas, ao subir uma montanha, 
homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos.

Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida 
futura: a Humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. 
Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um 
monte de terra; que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que 
essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que 
os eleve tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Assim é que a importância 
atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura.” (Allan 
Kardec, O Evangelho segundo o espiritismo, 92. ed., cap.II, item 5).

AS COLÔNIAS ESPIRITUAIS

Há muitas moradas na casa de meu Pai

 “Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 
Há muitas moradas na casa de meu Pai; se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois 
me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparar o lugar, eu voltarei, e 
vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também.” (João, 
14: 1 a 3).

As moradas

“Certa estranheza invade muitos leitores e pessoas desinformadas a respeito 
da vida espiritual, quando tomam conhecimento da estrutura e constituição do mundo 
parafísico, bem como da sociedade onde se movimentam os sobreviventes ao 
túmulo.

Acostumados às notícias da teologia ortodoxa apresentada pelas religiões que 
estabeleceram regiões estanques para os Espíritos, quando vencida e superada essa 
crença armam-se de cepticismo, às vezes inconscientemente, em torno da organização 
e do modus vivendi dos que se libertaram do corpo, mas não saíram da Vida.
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Um pouco de reflexão bastaria para contribuir de maneira positiva em favor do 
entendimento da vida e sua continuidade um passo além do túmulo. 

[...] A vida espiritual não é, conforme alguns pensam, semelhante à física ou cópia 
dela. Ocorre exatamente o contrário, sendo a terrena um símile imperfeito daquela que 
é causal, preexistente e sobrevivente.

Liberada da matéria densa, a alma não se transfere para regiões excelsas de 
imediato.

Há toda uma escala de valores a conquistar.
Os Espíritos vivem fora do corpo em conglomerados próprios, em sociedade 

mais harmônica ou mais atormentada, de acordo com o grau da evolução que os reúne 
por automatismo da afinidade vibratória, que decorre da identidade moral que os retém 
em campos de igual densidade de onda.

Sendo o pensamento a força criadora, é natural que este construa os recintos 
para habitação e instale, em nome do Pai, programas de ação que facultam os meios de 
crescimento para o Espírito, na direção dos mundos felizes, cuja constituição superior 
a nós nos escapa.  
               Nas faixas mais próximas da Terra, a vida se apresenta semelhante ao que 
se conhece no planeta, facilitando a adaptação para os recém-chegados e propiciando 
mais fácil intercâmbio com aqueles que estão instalados na matéria densa.

Conforme sucede no mundo objetivo, há uma escala de progresso cultural e 
moral cujos valores partem das manifestações mais primárias até os índices mais 
elevados. Conseqüentemente, há núcleos que refletem as condições sócio-morais, 
sócio-econômicas, sócio-culturais dos seus habitantes, desde choças e furnas até 
habitações saudáveis, belas e confortáveis... 

As moradas do Além igualmente variam em densidade vibratória correspondente 
àqueles que as vêm habitar, felizes e liberados, ou noutras onde se demoram a dor, 
as misérias morais e as condições de insalubridade, todas elas em caráter sempre 
transitórios.

Em todo lugar, todavia, apresenta-se a misericórdia e o socorro do Pai, ao alcance 
de quem deseja progredir e ser ditoso, na faixa vibratória em que estacione.

Igualmente, convém considerar que urbanistas e engenheiros, cientistas e 
legisladores levam para a Terra as lembranças dos planos onde residiam e a eles 
retomam, periodicamente, através do parcial desdobramento pelo sono, acentuando 
lembranças que depois materializam em projetos e edificações avançados.

[...] ‘Na Casa do Pai - disse Jesus - há muitas moradas’, não somente nos astros 
luminíferos que gravitam nos espaços siderais, mas também, em torno deles, como 
estações intermediárias entre uns e outros mundos que pulsam nas galáxias, glorificando 
a Criação.” (Manoel P. de Miranda, Temas da vida e da morte, 4. ed., p. 157).

A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL

Espíritos errantes
 
“Pode-se dizer que todos os Espíritos, que não estão encarnados, são 

errantes?
Os que devem se reencarnar, sim, mas, os Espíritos puros, que alcançaram a 

perfeição, não são errantes: seu estado é definitivo.
Com relação às qualidades íntimas, os Espíritos são de diferentes ordens ou 

graus, que percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Quanto ao estado, 
podem ser: encarnados, quer dizer, unidos a um corpo; errantes, isto é, livres do 
corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem; Espíritos 
puros, perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação.” (Allan Kardec, O livro 
dos espíritos, 158. ed., perg. 226).

“De que maneira os Espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o 
fazem do mesmo modo que nós?
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Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Vêem, observam 
o que se passa nos lugares que percorrem; ouvem as palavras dos homens mais 
esclarecidos e os avisos dos Espíritos mais elevados, e isso lhes dá idéias que não 
tinham.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 227).

“Por que os Espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más 
paixões, uma vez que neles vêem os seus inconvenientes?

Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas; acreditas que, 
mal o deixem, perdem os seus defeitos? Depois de sua partida da Terra, sobretudo 
para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os 
envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o Espírito não está inteiramente 
desprendido; só por momentos vê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho.” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., p. 229).

A comunicação

“Os Espíritos não precisam da palavra para se fazerem compreender. O 
pensamento, refletindo-se no perispírito como imagem em espelho, permite-lhes 
permutarem suas idéias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. O Espírito elevado 
pode ler no cérebro do homem e conhecer os seus secretos desígnios. Nada lhe é oculto. 
Perscruta todos os mistérios da Natureza, pode explorar à vontade as entranhas do 
globo, o fundo dos oceanos, e assim apreciar os destroços das civilizações submersas. 
Atravessa os corpos por mais densos que sejam e vê abrir-se diante de si os domínios 
impenetráveis à Humanidade.” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 216).

A vida espiritual dos Espíritos inferiores

“Os Espíritos inferiores levam consigo para além do túmulo os hábitos, as 
necessidades, as preocupações materiais. Não podendo elevar-se acima da atmosfera 
terrestre, voltam a compartilhar a vida dos entes humanos, intrometem-se nas suas 
lutas, trabalhos e prazeres. Suas paixões, seus desejos, sempre vivazes e aguçados 
pelo permanente contacto da Humanidade, os acabrunham; a impossibilidade de os 
satisfazerem torna-se para eles causa de constantes torturas.” (Léon Denis, Depois da 
morte, 21. ed., p. 216).

Situação do avarento

“Pungente é a desolação do avarento, que vê dispersar-se o ouro e os bens 
que amontoou. A estes se apega apesar de tudo, entregue a uma terrível ansiedade, a 
transportes de indescritível furor.” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 230).

Situação dos egoístas

“Só tendo amado a si próprios, não tendo ajudado, consolado, aliviado pessoa 
alguma, do mesmo modo não encontram nem simpatias nem auxílios nem socorro 
nessa nova vida. Insulados, abandonados, para eles o tempo corre uniforme, monótono 
e lento. Experimentam triste enfado, uma incerteza cheia de angústias.” (Léon Denis, 
Depois da morte, 21. ed., p. 230).

Situação dos orgulhosos

“Igualmente digna de piedade é a situação dos grandes orgulhosos, dos que 
abusaram da fortuna e de seus títulos, só pensando na glória e no bem-estar, desprezando 
os pequenos, oprimindo os fracos. Para eles não mais, existem os cortesãos servis, 
a criadagem desvelada, os palácios, os costumes suntuosos. Privados de tudo o que 
lhes fazia a grandeza na Terra, a solidão e o abandono esperam-no no espaço, Se as 



7

massas novamente os seguem e para lhes confundir o orgulha e acabrunhá-los de 
zombarias.” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 230).

Situação dos Espíritos suicidas

“O suicídio não põe termo aos sofrimentos físicos nem morais. O Espírito fica 
ligado a esse corpo carnal que esperava destruir; experimenta, lentamente, todas 
as fases de sua decomposição; as sensações dolorosas multiplicam-se, em vez de 
diminuírem. Longe de abreviar sua prova, ele a prolonga indefinidamente; seu mal-
estar, sua perturbação persistem por muito tempo depois da destruição do invólucro 
carnal” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 232).

A vida superior

“A alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o 
corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai, através da imensidade, juntar-se 
às suas irmãs do espaço. Atraída por uma força irresistível, ela percorre regiões onde 
tudo é harmonia e esplendor; mas a linguagem humana é muito pobre para descrever 
o que ai se passa.” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 216).

A situação do Espírito adiantado
                                                        

“Sem fadigas, a vida do Espírito adiantado é essencialmente ativa. As distâncias 
não existem para ele, pois se transporta com a rapidez do pensamento. Seu invólucro, 
semelhante a tênue vapor, adquiriu tal sutileza que o torna invisível aos Espíritos 
inferiores. Vê, ouve, sente, percebe não mais pelos órgãos materiais que se interpõem 
entre nós e a Natureza, mas, sim, diretamente, sem intermediário, por todas as partes 
do seu ser. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas 
que as nossas. O Espírito elevado desliza, por assim dizer, no seio de um oceano 
de sensações deliciosas. Constante variedade de quadros apresenta-se-lhe à vista, 
harmonias suaves acalentam-no e encantam; para ele, as cores são perfume, são 
sons. Entretanto, por mais agradáveis que sejam essas impressões, pode subtrair-se a 
elas, e, se lhe aprouver, recolher-se-á, envolvendo-se num véu fluídico e insulando-se 
no seio dos espaços.” (Léon Denis, Depois da morte, 21. ed., p. 215).

QUADRO DA VIDA ESPÍRITA

O Trabalho dos Espíritos errantes

         “Seria um erro pensar que a vida espírita seja uma vida ociosa. É, ao contrário, 
essencialmente ativa, e todos nos falam de suas ocupações; tais ocupações diferem 
necessariamente, conforme seja o Espírito errante ou encarnado.

[...] Entre os que alcançaram um certo grau de elevação, uns velam pela 
realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do Universo; dirigem a marcha 
dos acontecimentos e concorrem para o progresso de cada mundo; outros tomam os 
indivíduos para sob sua proteção, constituindo-se em seus gênios tutelares e anjos- 
da- guarda, acompanhando-os desde o nascimento até a morte, buscando encaminha-
os na senda do bem: é uma felicidade para eles quando os seus esforços são coroados 
de sucesso. Alguns encarnam em mundos inferiores, para neles realizarem missões de 
progresso; por seus trabalhos, exemplos, conselhos e ensinamentos procuram fazer 
que uns progridam nas ciências ou nas artes, outros na moral. 
           [...] Outros, finalmente, não tem atribuições especiais: vão a toda parte onde a sua 
presença pode ser útil, dão conselhos, inspiram boas idéias, sustentam a coragem dos 
que vacilam, fortificam os fracos e castigam os presunçosos.” (Allan Kardec, Revista 
espírita: jornal de estudo psicológicos, 2. ed., abril, 1859, p. 139).
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O progresso individual

   “A necessidade de progredir é geral entre os Espíritos; é isso que os impele 
ao trabalho por seu melhoramento, porque compreendem que é esse o preço de sua 
felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo 
no início; alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de vagabundagem, 
mas que não dura muito tempo; logo a atividade se torna para eles uma necessidade 
imperiosa, à qual, aliás, são impelidos por outros Espíritos, que lhes estimulam os 
sentimentos do bem.” (Allan Kardec, Revista espírita jornal de estudo psicológicos, 
abril 1859, feb, 2. ed., p. 142).

REINGRESSO NO MUNDO DOS ESPÍRITOS

              “Já tendo o Espírito vivido a vida espírita antes de sua encarnação, como se 
explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos Espíritos?
              Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue 
ao despertar do Espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida 
que lhe volta lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga.” 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 319). 

Comemoração do dia dos mortos

“Os Espíritos ficam sensibilizados, ao lembrarem-se deles os que amaram sobre 
a Terra?

Às vezes mais do que podeis crer; se são felizes, essa lembrança aumenta-
lhes a felicidade; se são infelizes, são para eles um alívio.” (Allan Kardec, O livro dos 
espíritos, 158. ed., perg. 320).

“O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os 
espíritos? eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos?

Os Espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros 
dias.

Esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas?
Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os 

chamam; mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos 
indiferentes.

Sob que forma aí comparecem e como veríamos, se pudessem tornar-se 
visíveis?

Sob a que eram conhecidos como encarnados.” (Allan Kardec, O livro dos 
espíritos, 158. ed., perg. 321).

 “Os Espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí 
comparecem, apesar disso, e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra 
deles?

Que lhes importa a Terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há 
amor, não há nada que retenha o Espírito: ele tem todo o Universo para si.” (Allan 
Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 322).

“A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua 
intenção?

A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no Espírito ausente: 
é a imagem. Já vos disse: é a prece que santifica o ato de lembrar; pouco importa o 
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lugar, se ela é ditada pelo coração.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., 
perg. 323).

Velório

“Quando comparecemos a um velório cumprimos sagrado dever de solidariedade, 
oferecendo conforto à família. Infelizmente, tendemos a fazê-Lo pela metade, com 
a presença física, ignorando o que poderíamos definir por compostura espiritual, a 
exprimir-se no respeito pelo ambiente e no empenho de ajudar o morto.

Superada a longa fase das carpideiras, em que obrigatoriamente a presença 
da morte era encarada como algo terrível a inspirar compulsórios sentimentos de dor, 
com a participação de lágrimas abundantes, fomos parar no extremo oposto em que, 
excetuados os familiares, os circunstantes parecem estar em oportuna reunião social, 
onde velhos amigos se reencontram, com o ensejo de “pôr a conversa em dia”, Contam-
se piadas, fala-se de futebol, política, sexo, modas... Ninguém se dá ao trabalho sequer 
de reduzir o volume da voz, numa zoeira incrível, principalmente ao aproximar-se o 
horário do sepultamento, quando o recinto acolhe maior número de pessoas.

O falecido é sempre lembrado, até com palavras elogiosas (em princípio todo 
morto é bom, conforme velha tradição humana), mas fatalmente as reminiscências 
desembocam em aspectos negativos de seu comportamento, gerando chistes e 
fofocas.

Imaginemos a situação desconfortante do Espírito, ainda ligado ao corpo, 
mergulhado num oceano de vibrações heterogêneas, “contribuição” lamentável de 
pessoas que comparecem em nome da amizade, mas agem como indisciplinados 
espectadores a dificultar a tarefa de diligente equipe de socorro no esforço por retirar 
um ferido dos escombros de uma casa que desabou...

Preso à residência temporária transformada em ruína física pela morte, o 
desencarnante, em estado de inconsciência, recebe o impacto dessas vibrações 
desrespeitosas e desajustantes que o atingem penosamente, particularmente as 
de caráter pessoal. Como se vivesse terrível pesadelo ele quer despertar, luta por 
readquirir o domínio do corpo, quedando-se angustiado e aflito.” (R. Simonetti, Quem 
tem medo da morte?, 4. ed., p. 87).

Velório ideal

“Comparecemos, certa feita, ao velório de um companheiro de Doutrina. Os 
familiares, espíritas também, perfeitamente conscientes dos problemas relacionados 
com o desligamento, ofereceram-lhe inestimável apoio e edificante exemplo de equilíbrio 
e compostura que sensibilizou muita gente.

Não havia nenhum aparato fúnebre. Apenas flores, muitas flores e música suave 
convidando à meditação. Viúva e filhos recebiam as condolências com serenidade, 
vertendo lágrimas discretas, amenizando o transe de amargura com uma perfeita 
conformação aos Desígnios Divinos. Pedia-se silêncio e oração.

Por duas ou três vezes, no desdobramento das horas, eram lidos, em voz pausada, 
textos espíritas relacionados com a morte, destacando a situação do Espírito ainda 
ligado ao corpo, alertando os presentes de suas responsabilidades diante de alguém 
que, no limiar da Vida Espiritual, ave prestes a deixar a gaiola que a aprisiona, tem as 
asas ainda frágeis e compreensíveis inibições, problemas que podem ser agravados 
ou minimizados pelos circunstantes.

Antes que fosse cerrada a urna mortuária, no horário aprazado, alguém falou 
brevemente sobre o significado da morte, indevidamente situada como o fim da vida, 
quando é apenas um desdobramento dela, em horizontes mais amplos, inacessíveis 
ao olhar humano, destacando curiosa contradição: 

Na dimensão física a sensação de perda pessoal, a atmosfera de tristeza, a 
dolorida saudade...
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Na dimensão espiritual a alegria de familiares e amigos, antecipando o reencontro 
feliz...

Em seguida o expositor convidou à oração, dirigindo-se a Jesus, situando-o por 
divino intermediário do carinho e da solicitude de todos em favor do passageiro da 
Eternidade, desejando-lhe muita paz e um feliz regresso à Pátria Espiritual.

Quem conhece os problemas que envolvem o desencarne tem o indeclinável 
dever de contribuir para que os velórios transformem-se em ambientes de muito respeito 
e compostura.

Podemos fazê-lo a partir de nosso próprio exemplo. Sejamos comedidos. 
Cultivemos o silêncio, conversando, se necessário, em voz baixa, de forma edificante. 
Falemos do morto com discrição, evitando pressioná-lo com lembranças e emoções 
passíveis de perturbá-lo, principalmente se foram trágicas as circunstâncias de seu 
falecimento. E oremos muito em seu benefício...

Se não conseguirmos manter semelhante comportamento, melhor que nos retiremos, 
evitando engrossar o barulhento concerto de vozes e vibrações desrespeitosas que tanto 
atrapalham o morto.” (R. Simonetti, Quem tem medo da morte?, 4. ed., p. 91).

Cremação   
                                                                                                                                                   “O 
Espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos 
cadavéricos?
Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando 

por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem 
sempre muitos ecos de sensibilidade entre o Espírito desencarnado e o corpo onde se 
extinguiu o ‘tônus vital’, nas primeiras horas seqüentes ao desenlace, em vista dos 
fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material.” 
(Emmanuel, O consolador, 20. ed., perg. 151).

PERANTE A DESENCARNAÇÃO 

“Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo 
nisso a manifestação da Sábia Vontade que nos comanda os destinos.

Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento.

Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais 
se responsabilize, abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, e conferir ao 
cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação.

Nem todo Espírito se desliga prontamente do corpo.

Emitir para os companheiros desencarnados sem exceção, pensamentos de 
respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição.

A caridade é dever para todo clima.

Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e galhofa em torno da 
pessoa desencarnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé do corpo inerte.

O companheiro recém-desencarnado pede, sem palavras, a caridade da prece 
ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. 

Desterrar de si quaisquer conversações ociosas tratos comerciais ou comentários 
impróprios nos enterros a que comparecer.

A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana.

Transformar o culto da saudade, comumente expresso no oferecimento de coroas 
e flores, em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o 



11

mesmo nas comemorações e homenagens a desencarnados, sejam elas pessoais ou 
gerais. 

A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem.

Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos, 
antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis, ante inesperadas 
incompreensões de parentes e companheiros.

O corpo que morre não se refaz.

Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar, ou discorrer sem afetação, 
quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência 
humana.

A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra.” (André 
Luiz, Conduta espírita, 17. ed., p. 125).

JESUS

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e tôdas estas cousas 
vos serão acrescentadas.” (Mateus, 6:33). 
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: MORTE

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 6: A VIDA FUTURA                                                  DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Compreender a importância da crença na vida futura. Demonstrar a existência 
das Colônias Espirituais e a vida no Mundo Espiritual.

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

O  que são Colônias espirituais?
Como é a vida no mundo espiritual?
Como vivem os Espíritos?

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, 28:33
Crença na vida futura
As Colônias Espirituais
A vida no Mundo Espiritual
Quadro da vida espírita
Reingresso no mundo dos Espíritos
Velório – Velório ideal 
Cremação
Perante a desencarnação

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

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Mateus, 6:33
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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A VIDA FUTURA



TEMA: MORTE 0106TEMA: MORTE                       TEMA: MORTE                       Reunião PReunião Púúblicablica

O meu reino não é deste mundo; 
 se o meu reino fosse deste mundo, 

 certo que os meus ministros 
 haveriam de pelejar para que eu 

 não fosse entregue aos judeus; 
 mas por agora o meu reino não é

 daqui.”

(João, 18:33, 36)

1/10

A VIDA FUTURA A VIDA FUTURA 



TEMA: MORTE 0106CRENCRENÇÇA NA VIDA FUTURAA NA VIDA FUTURA

“ Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um 
 simples artigo de fé, uma incerteza: é uma 

 realidade material demonstrada pelos fatos. São 
 as testemunhas oculares que vêm descrevê‐la 

 em todas as suas fases e em todos os seus 
 detalhes, de tal modo que não há

 
mais 

 possibilidades de dúvidas.”

2/10

(Allan Kardec, O evangelho segundo o espiritismo, 92. ed., cap.II, item 3)



TEMA: MORTE 0106CONSEQUÊNCIAS DA CRENCONSEQUÊNCIAS DA CRENÇÇA A 
NA VIDA FUTURANA VIDA FUTURA

“A crença na vida futura, dá
 

uma fé
 

inabalável e essa fé
 

tem 
 enormes consequências

 
sobre a moralização dos homens.

Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que 
 incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de 

 curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz.

A morte não tem mais nada de assustador, não é mais a 
 porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a 

 entrada de uma morada de felicidade e paz. .”

3/10(Allan Kardec, O evangelho segundo o espiritismo, 92. ed., cap.II, item 5).



TEMA: MORTE 0106AS COLÔNIAS ESPIRITUAISAS COLÔNIAS ESPIRITUAIS

“Os Espíritos vivem fora do corpo 
 em conglomerados próprios, em 

 sociedade mais harmônica ou mais 
 atormentada, de acordo com o grau 
 de evolução que os reúne por 

 automatismo da afinidade 
 vibratória.

Nas faixas mais próximas da terra, a 
 vida se apresenta semelhante ao 

 que se conhece na terra.”

4/10

(Manoel P. de Miranda, Temas da vida e da 
 morte, 4. ed., p. 157).



TEMA: MORTE 0106A VIDA NO MUNDO ESPIRITUALA VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL

“Pode‐se dizer que todos os Espíritos, que não estão encarnados, 
 são errantes?

Os que devem se reencarnar, sim, mas, os Espíritos puros, que 
 alcançaram a perfeição, não são errantes: seu estado é

 
definitivo.

Com relação às qualidades íntimas, os Espíritos são de diferentes 
 ordens ou graus, que percorrem sucessivamente, à medida que se 

 depuram. Quanto ao estado, podem ser: encarnados, quer dizer, 
 unidos a um corpo; errantes, isto é, livres do corpo material e 

 esperando uma nova encarnação para se melhorarem; Espíritos 
 puros, perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação.”

5/10

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 226).



TEMA: MORTE 0106QUADRO DA VIDA ESPQUADRO DA VIDA ESPÍÍRITARITA

Entre os que alcançaram um certo grau de elevação, uns velam pela 
 realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do Universo; 

dirigem a marcha dos acontecimentos e concorrem para o progresso
 

de 
 cada mundo;

outros tomam os indivíduos para sob sua proteção, constituindo‐se em 
 seus gênios tutelares e anjos‐

 
da‐

 
guarda, [...]. 

Outros, finalmente, não tem atribuições especiais: vão a toda parte onde 
 a sua presença pode ser útil, dão conselhos, inspiram boas idéias, 

 sustentam a coragem dos que vacilam, fortificam os fracos e castigam os 
 presunçosos.”

6/10(Allan Kardec, Revista espírita: jornal de estudo psicológicos, 2. ed., abril, 1859, p. 139).



TEMA: MORTE 0106COMEMORACOMEMORAÇÇÃO DO ÃO DO 
DIA DOS MORTOSDIA DOS MORTOS

“ O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de 
 mais solene para os espíritos?

Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus 
 despojos?

Os Espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia 
 como nos outros dias. 

Esse dia é
 

para eles um dia de encontro junto às suas 
 sepulturas?

Nesse dia estão aí
 

em maior número, porque existem mais 
 pessoas que o chamam; mas cada um vem por causa de 

 seus  amigos e não pela multidão dos indiferentes.”

7/10(Allan (Allan KardecKardec, O livro dos esp, O livro dos espííritos, 158. ed., ritos, 158. ed., pergperg. 321. 321‐‐321a).321a).



TEMA: MORTE 0106PERANTE A DESENCARNAPERANTE A DESENCARNAÇÇÃOÃO

“Resignar‐se ante a desencarnação inesperada do 
 parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação 
 da Sábia Vontade que nos comanda os destinos.

Dispensar aparatos, pompas e encenações nos 
 funerais de pessoas pelas quais se responsabilize.

Conferir ao cadáver o tempo preciso de 
 preparação para o enterramento ou cremação.

Emitir para os companheiros desencarnados sem 
 exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, 
 seja qual for a  sua condição.”

8/10(André
 

Luiz, Conduta espírita, 17. ed., p. 125).



TEMA: MORTE 0106LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

9/10



TEMA: MORTE 0106JESUSJESUS

"Buscai, pois, em "Buscai, pois, em 
 primeiro lugar, o seu primeiro lugar, o seu 

 reino e a sua justireino e a sua justiçça, e a, e 
 tôdastôdas

 
estas cousas vos estas cousas vos 

 serão acrescentadas." serão acrescentadas." 

(Mateus, 6:33)(Mateus, 6:33)

10/10
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