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ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: REENCARNAÇÃO

PALESTRA 6- ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS

Texto doutrinário

“Não se turbe o vosso coração. - Credes em Deus, crede também em mim. 
Há muitas moradas na casa de meu Pai; se assim não fosse, já eu vo-lo teria 
dito, pois me vou para vos preparar o lugar. - Depois que me tenha ido e que 
vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim,  a fim  de  que  
onde  eu  estiver, também vós  aí  estejais.” (João, 14:1-3).                                                                        

DIFERENTES CATEGORIAS DE MUNDOS HABITADOS

 “A casa do Pai é o Universo. As diferentes mo radas são os mundos que circulam no espaço infinito 
e oferecem, aos Espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos 
Espíritos. 

 Independente da diversidade dos mundos, essas pa lavras de Jesus também podem referir-se ao estado 
venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade. Con forme se ache este mais ou menos depurado e 
despren dido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as 
sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde 
viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos; enquanto alguns Espíritos culpados erram nas 
trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do es petáculo sublime do Infinito; finalmente, 
enquanto o mau, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos 
que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofri mentos morais, o justo, em convívio com 
aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Tam bém nisso, portanto, há muitas moradas, 
embora não circunscritas, nem localizadas.

   Do ensino dado pelos Espíritos, resulta   que muito diferentes umas das outras são as condições dos 
mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferio ridade  dos  seus  habitantes.  Entre  eles  há-os   em  
que estes últimos são inferiores aos da Terra, física e moral mente; outros, da mesma categoria que o nosso; e 
outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os res peitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda 
ma terial, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, 
diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é,  por assim dizer, 
toda espi ritual.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo 92. ed., cap. II, itens 2 e 3).

“Existem planetas de condições piores que as da Terra?
Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso e, no que se refere a 

perspec tivas, a Terra é um plano alegre e formoso, de aprendi zado. O único elemento que aí destoa da 
Natureza é jus tamente o homem, avassalado pelo egoísmo.

Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso 
para ali ciar os elementos essenciais à vida; outros, ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso 
degredo. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu 
azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades 
de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos.” (Emmanuel, O consolador, 24. ed., perg. 72).
Há mundos incontáveis 

“Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos 
morais.

Por que razão a Vontade Divina colocaria na amplidão essas plagas longínquas? Enxergar nesses 
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mundos distantes somente objetos de estudo da vossa Astronomia é um erro; eles estão, às vezes, regulados 
por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Em sua superfície obser vam-se os 
fenômenos atmosféricos e outros, cuja explicação é inacessível ao vosso entendimento. Por que os formaria 
o Criador para o ermo do silên cio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de 
tesouros e magnificências, apodrecendo sem habitantes?

Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos, na atualidade, pe los 
vossos instrumentos de ótica.” (Emmanuel, Emmanuel, 21. ed., p. 90-91).

Vários mundos habitados

 “São habitados todos os globos que se movem no Espaço?
 Sim e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em 

perfeição.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 62. ed., perg. 55).

 “Entretanto, todos não têm a mesma lingua gem, porque uns são moradas de paz e de felici dade, e 
outros, mundos de luta, de expiação, de reparação pela dor. [...]

E depois, mais longe ainda, essa estrela que parece perdida no fundo dos abismos do céu e cuja 
luz trêmula é apenas perceptível, essa estrela nos dirá: Eu sei que tu passarás pelas terras que for mam 
meu cortejo, e que eu inundo com os meus raios; eu sei que tu aí sofrerás e te tornarás  me lhor. Apressa 
a tua ascensão. Eu serei e sou já para contigo uma vera amiga, porque até mim chegou o teu apelo, tua 
interrogação, tua prece a Deus.

Assim, todas as estrelas nos cantam seu poe ma de vida e amor, todas nos fazem ouvir uma evocação 
poderosa do passado ou do futuro. Elas são as ‘moradas’ de nosso Pai, os estádios, os mar cos soberbos das 
estrelas do Infinito, e nós aí passaremos, aí viveremos todos para entrar um dia na luz eterna e divina.

Espaços e mundos! Que maravilhas nos reser vais? Imensidades sidéreas, profundezas sem limi tes, 
dais a impressão da majestade divina. Em vós, por toda a parte e sempre, está a harmonia, o es plendor, a 
beleza! Diante de vós, todos os orgulhos caem, todas as vanglórias se desvanecem. Aqui, percorrendo suas 
órbitas imensas, estão astros de fogo perto dos quais o nosso Sol não é mais que simples facho. Cada um 
deles arrasta em seu sé quito um imponente cortejo de esferas que são ou tros tantos teatros da evolução. Ali, 
e assim na Terra, seres sensíveis vivem, amam, choram. Suas provações e suas lutas comuns criam entre si 
laços de afeto que crescerão pouco a pouco. E é assim que as Almas começam a sentir os primeiros eflúvios  
desse amor que Deus quer dar a conhecer a todos. Mais longe, no insondável abismo, movem-se mundos 
maravilhosos, habitados por Almas puras, que conheceram o sofrimento, o sacrifício, e che garam aos cimos 
da perfeição; Almas que contem plam Deus em sua glória, e vão, sem jamais can sar, de astro em astro, de 
sistema em sistema, levar os apelos divinos.

Todas essas estrelas parecem sorrir, qual se fos sem amigas esquecidas. Seus mistérios nos atraem. 
Sentimos que são a herança que Deus nos reserva. Mais tarde, nos séculos futuros, conheceremos essas 
maravilhas que nosso pensamento apenas toca. Per correremos esse Infinito que a palavra não pode descrever 
em uma linguagem limitada.

Há, sem dúvida, nessa ascensão, degraus que não podemos contar, tão numerosos são; mas nos sos 
guias nos ajudarão a subi-los, ensinando-nos a soletrar as letras de ouro e de fogo, a divina linguagem da luz 
e do amor. Então o tempo não terá mais medida para nós. As distâncias não mais existirão. Não pensaremos 
mais nos caminhos obs curos, tortuosos, escarpados, que seguimos no pas sado, e aspiraremos às alegrias 
serenas dos seres que nos tiverem precedido e que traçam, por meio de jorros de luz, nosso caminho sem 
fim. Os mun dos em que houvermos vivido terão passado; não serão mais que poeira e detritos; mas nós 
guarda remos a deliciosa impressão das venturas colhidas em suas superfícies, das efusões do coração que 
começaram a unir-nos a outras almas irmãs.”  (Léon Denis, O grande enigma, 14. ed., p. 124-126).

 “O ensino dos Espíritos, ao ditarem a codificação do Espiritismo, confirma plenamente a referência de 
Nosso Senhor Jesus Cristo,  de que ‘na casa de meu Pai há muitas moradas’.[...]

A ciência moderna, evoluindo e reformulando con ceitos clássicos, admite já, além do nosso, a existência 
de outros mundos, nos quais há possibilidades de vida, confirmando, assim, assertiva das entidades superiores 
na obra que é a pedra angular da filosofia espírita: ‘O Livro dos Espíritos’.

Ninguém poderá imaginar quantos mundos realmen te existem, habitados; mas, nenhum espírita põe 
dúvida em que inúmeras humanidades vivem nesses mundos, felizes, uns, infelizes, outros.

Para que os adeptos do Espiritismo creiam na exis tência de outros orbes, nos incontáveis departamentos 
da Vida Universal, há razões de

a) - Ordem científica.
b) - Ordem filosófica.
c) - Ordem religiosa ou evangélica.
No que se refere aos argumentos científicos, pergun taríamos: Por que haveria de ser a Terra o centro 

do Universo, quando nem o é do sistema planetário solar, pelo pouco ou quase nada que representa diante de 
mi lhões de fabulosos astros que navegam, equilibrados pela mecânica celeste, no Espaço Incomensurável?

Vejamos:
O Sol - centro do nosso sistema - é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, mas é alguns milhões de 
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vezes menor do que Antares.
O brilho de Canópus é 80.000 vezes superior ao brilho do Sol.
Urano é 70 vezes maior do que a Terra, pequenina laranja dentro de nosso sistema.
Capela é 5.800 vezes maior do que o Sol.
Júpiter, que maravilha - 12 satélites conhecidos!...
A Via-Láctea é um turbilhão fabuloso de sóis, de todas as dimensões e claridades, que a moderna astro-

nomia não consegue contar, mas que avalia em mais de 200.000.000...
Assim, pelo exposto, os argumentos científicos sus tentam-se nos seguintes fatores essenciais:
a) - Posição,
b) - Volume e
c) - Constituição, em relação a outros mundos.
Por que, com semelhante insignificância dimensional, seria o nosso pequenino e desajeitado orbe a 

razão de ser da própria vida da humanidade e o núcleo polarizador de milhões de galáxias?!...
Sob o ponto de vista filosófico, transitam as almas por vários mundos, purificando-se, cada vez mais, e 

adquirindo a sabedoria que as tornará realmente perfeitas. 
O espírito reencarnado, hoje, na Terra, poderá, ama nhã, estar em Marte ou Vênus, em Saturno ou 

Júpiter, para citar, apenas, quatro dos nove componentes do nosso sistema planetário.
O aprendizado, a colheita de experiências, o acúmulo  dos valores eternos não se verificam tão-

somente na Terra, mas em diversas ‘moradas do Pai’, conforme o ensino de Jesus quanto à pluralidade dos 
mundos habitados, ao qual plenamente se ajustaria a codificação espírita, em 1857, com base nos seguintes 
argumentos, nada  lisonjeiros para o globo terrestre:

a) - Atraso moral dos terrícolas.
b) - Atraso científico.
c) - Atraso cultural em relação aos mundos habitados, onde os grandes homens da Terra se apresentariam 

na condição de alunos inci pientes.” (Martins Peralva, O pensamento de Emmanuel, 7. ed., p. 23-25).

SINGULARIDADES DE ALGUNS MUNDOS

“Passamos pela vizinhança de grande número de mundos bem diferentes da pátria terrestre. Uns 
pareceram-me inteiramente cobertos de água e povoados de seres aquáticos; outros unicamente habitados 
por plantas. Alguns se acham absolutamente desprovidos de água: são os que pertencem a sistemas idênticos 
ao da estrela Alfa de Hércules - privados de hidrogênio. Outros parecem em labaredas. Paramos perto de 
muitos. Que inimaginável variedade!” (Camille Flammarion, Urânia, 4. ed., p. 23).  

 “Momentos depois, atravessando outro sistema, encontramos um gênero de organizações inteira-
mente diverso e, com segurança, superior ao nosso. Nos habitantes do planeta que tínhamos então sob os 
olhos, mundo iluminado por brilhantes sol hidrogenado, o pensamento não é obrigado a passar pela palavra 
para manifestar-se. Quantas vezes não tem acontecido, quando uma idéia luminosa ou enge nhosa nos vem 
ocupar o cérebro, querer exprimi-la ou escrevê-la, e, durante o tempo em que começa mos a falar ou escrever, 
sentir já a idéia dis sipada, esvaída, obscurecida ou metamorfoseada? Os habitantes desse planeta possuem 
um sexto sentido, a que se poderia chamar autotelegráfico, em virtude do qual, se o que pensa a isso não se 
opõe, o pensamento se comunica ao exterior e pode ser lido em um órgão situado pouco mais ou menos no 
mesmo lugar da fronte humana. Essas con versações silenciosas são muitas vezes as mais profundas e as 
mais preciosas; são sempre as mais sinceras.

Somos ingenuamente dispostos a crer que a organização humana nada deixa a desejar na Terra. 
Entretanto, não temos muitas vezes lamentado ser a criatura obrigada a ouvir, mau grado seu, pala vras 
desagradáveis, um discurso absurdo, um ser mão orgulhoso em vácuo, música péssima, maledicência  ou 
calúnias? As nossas gramáticas têm pretendido que podemos ‘fechar os ouvidos’ a esses discursos, assim 
não é, infelizmente. Não podemos fechar os ouvidos, tal qual fechamos os olhos. Há aí uma lacuna. Fiquei 
surpreendidíssimo de assinalar um planeta onde a Natureza não esqueceu essa particularidade. Porque nos 
houvéssemos detido nele um momento, mostrou-me Urânia esses ouvidos que se fechavam à maneira de 
pálpebras, e interceptavam radicalmente a transmissão do som.”(Camille Flammarion, Urânia, 4. ed., p. 25-26).

OS PLANETAS  

Vênus        

(Ditado Espontâneo - Médium: Sr. Gostel)         

“O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma 
conformação física que a vossa; a maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre 
os seres criados. A sutileza do ar, em Vênus, comparável à das altas montanhas, torna-o impróprio aos 
vossos pulmões; as doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se alimentam  de   frutas  e   de  laticínios;  
desconhecem  o   bárbaro costume  de comerem cadáveres de animais, ferocidade que não existe senão 
nos planetas inferiores. Em  conseqüência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se 
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adorna de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na Terra.
Como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição 

da alma, perto de ser completa, tem a ignorância e os desejos da infância feliz. A própria Natureza reveste 
a graça da felicidade velada; suas formas delicadas e arredondadas não têm a violência e a aspereza dos 
sítios terrenos; o mar, profundo e calmo, ignora a tempestade; as árvores jamais se curvam sob a ação da 
tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura; nada é ruidoso; tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, 
marcados de quietude e ternura, não necessitam de nenhuma repressão para se manterem puros e fortes.

A forma política reveste a expressão da família; cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, 
eleito por classe de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado. 
Isenta de doenças e de feiúra, é calma e radiante, como uma bela tarde de outono.

A indústria terrena, aplicada à inquieta procura do bem-estar material, é simplificada e quase desaparece 
nas regiões superiores, onde não tem a mínima razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um 
desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar.

As vestimentas são uniformes; grandes túnicas brancas envolvem o corpo com pregas harmoniosas, 
sem o desnaturarem. Tudo é fácil a esses seres que só desejam a Deus e que, despojados dos interesses 
grosseiros, vivem simples e quase luminosos.” Georges (Allan Kardec, Revista espírita: jornal de estudos 
psicológicos, ano 1862,  2. ed., p. 333-334).

Saturno

Maria João de Deus era a mãe de Chico Xavier, nesta sua última encarnação. Desencarnada, ela visita 
Saturno. Eis o resumo do seu relato.

“Vi-me então, numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais 
ou menos análogas ao gelo sentindo-me envolvida numa temperatura singular.

Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azu lada, o sol; todavia, só pude saber que 
se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu 
constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas, o seu calor era menor, dando-me a impressão de 
frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso, que eu presenciava, tonalidades de um rosa pálido 
e de um azul indefinível.

Vi, depois, varias habitações de estilo gracioso, onde predo minavam grandes colunatas artisticamente 
dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor, em lindíssimas 
nuanças, aos reflexos da luz solar.

Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes bri lhante; a clorofila, porém, que se conhece 
no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias 
eram azuladas; contudo, os espécimes de flores, que eu tinha sob as vistas, eram de coloridos variegados, 
apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flo res extraordinárias pela 
sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente.” (Maria João de Deus, Cartas de uma morta, 9. 
ed., p. 39).

Os habitantes de Saturno

“Contemplando o espaço, muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por variegadas 
nuvens, e, ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movi mentos, 
apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-
se-me extraordina riamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, 
tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade.”(Maria João de Deus, Cartas 
de uma morta, 9. ed., p. 39- 40).

A evolução espiritual dos habitantes de Saturno

“Espanta-te a contemplação dos seres que o povoam? É que te achas fora dos ambientes rotineiros, 
faltando-te a analogia para saberes comparar as coisas.

Essas criaturas, que te parecem animais egressos das plagas terrestres, onde os zoófitos encontram 
os seus elementos de vida, são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e 
percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos e a preocupação 
máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual.

Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis; com suas 
adaptações e continuados estudos fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do Universo, onde as 
almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir.

Não vivem, como na Terra, uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem 
sacrificando vidas, mas confor me a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona espontânea e 
naturalmente, alimentando-se com frugalidade.

Seus problemas comezinhos foram simplificados ao extremo, pois, desconhecendo a ambição que na 
Terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual 
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regulando com absoluta eqüidade todas as questões econô micas, o que lhes outorga invejável situação de 
equilíbrio, índene da ação nefasta das guerras.                            

Aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades 
naturais.

Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, 
existindo entre eles a mais po derosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas 
requeridas ao seu bem estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes 
as forças com plena consciência das suas possibilidades.

Também estão a par do que ocorre nos outros mundos e todo habitante de Saturno pode calcular com 
precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo 
com acerto qualquer argüição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos comentários 
que lhes são fami liares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, conser vando uma vasta 
ciência das coisas do céu.”  (Maria João de Deus, Cartas de uma morta, 9. ed., p. 41-42).

Marte 

“Os habitantes de Marte são muito superiores aos da Terra, pela sua organização, pelo número e 
pela delicadeza de seus sentidos, e pelas faculdades intelectuais. O fato de ser a densidade muito fraca na 
superfície daquele mundo, e as substâncias constitutivas dos corpos menos pesadas lá do que aqui, permitiu 
a formação de seres incomparavelmente menos pesados, mais aéreos, mais sutis, mais sen síveis. O fato de 
ser nutritiva a atmosfera, libertou os organismos marcianos das grosserias das neces sidades terrestres.[...] A 
luz ali é menos viva, estando o planeta mais afastado do  Sol do que a Terra; o nervo óptico é mais sensível. 
Sendo ali intensíssimas as influências elétricas e magnéticas, os habitantes possuem sentidos ignorados das 
organizações terrestres, sentidos que os põem em  comunicação  com  essas influências. Tudo se contém na 
Natureza.” (Camille Flammarion, Urânia, 4. ed., p.145).

A evolução do Planeta 

“De mais, o estado de superioridade conseqüente dessa ordem de coisas evoluiu por si mesmo, 
pela facilidade da realização de todo o trabalho inte lectual. A Natureza parece obedecer ao pensa mento. O 
arquiteto que quer levantar um edifício; o engenheiro que deseja modificar a superfície do solo, quer se trate 
de levantar ou de cavar, de cortar montanhas ou de aterrar vales, não se es barram, qual acontece na Terra, 
com o peso dos materiais e nas dificuldades da execução. Assim, tem a Arte feito, desde a origem, os mais 
rápidos progressos.

Além disso ainda, sendo a Humanidade mar ciana várias dezenas de milhares de séculos ante rior à 
terrestre, tem percorrido anteriormente a esta todas as fases do seu desenvolvimento. Os mais transcendentes 
progressos científicos atuais da Terra não passam de pueris brinquedos de crian ça, comparados à Ciência 
dos habitantes daquele planeta.

Principalmente em Astronomia estão incom paravelmente mais adiantados, e conhecem muito melhor a 
Terra do que os desta conhecem aquela pátria.

Inventaram eles, entre outros, uma espécie de aparelho telefotográfico, no qual um rolo de estofo 
recebe perpetuamente, desenrolando-se, a imagem do nosso mundo e a fixa inalteravelmente. Imenso 
museu, consagrado especialmente aos planetas do sistema solar, conserva na ordem cronológica todas 
essas imagens fotográficas fixadas para sempre. Encontra-se ali a história toda da Terra; a França do tempo 
de Carlos Magno, a Grécia do tempo de Alexandre, o Egipto do tempo de Rhamsés. Micros cópios permitem 
mesmo reconhecer ali os pormenores históricos, assim Paris durante a revolução francesa, Roma sob o 
pontificado de Bórgia; a frota espanhola de Cristóvão Colombo chegando à Amé rica ; os Francos de Clóvis 
tomando posse das Gálias; o exército de Júlio César detido na con quista da Inglaterra, pela maré que lhe 
levou os navios; as tropas do Rei David, fundador dos exér citos permanentes; e também a maior parte das 
cenas históricas, reconhecíveis por certos caracte res especiais.” (Camille Flammarion, Urânia, 4. ed., p. 146-
147).

Marte, sua paisagem, seus habitantes
 
“Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade, formada de edificações profundamente 

análogas à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos 
particularizavam-se pela variedade de cores e de perfumes.

Percebi, perfeitamente, a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua 
composição, afigurava-se-me mui tíssimo mais leve. Assegurou-me, então o Mestre, que me acom panhava, 
que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tor nando-se a atmosfera muito rarefeita.

Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam 
diferenças apreciáveis. Além dos braços tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guiza de 
asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas Percebi que a vida da humanidade marciana 
é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as 
direções. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa e esses mares muito pouco profundos. 
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Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma 
determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares.

Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe 
desempenham as suas atividades consuetudinárias. As águas são muito mais raras. As chuvas quase que 
se não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das 
águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elemen tos químicos das 
rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe.[...] 

Nele a sociedade está constituída de tal forma, que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais 
previstos ou suspeitados.[...] 

Assegurou-me, ainda, o desvelado mentor espiritual, que a hu manidade de Marte evoluiu mais 
rapidamente que a da Terra e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou 
de destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos cuja vida não prossegue sem a morte e 
cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de vitualhas de outros seres da criação.

O dia ali é igual ao da Terra, pois conta 24 horas e quase 40 minutos, mas os anos constam de 668 
dias, tornando as estações mais demoradas, sem transformações bruscas de ordem climática que tanto 
prejudicam a saúde humana. 

Disse-me, ainda, o mestre desvelado, que os marcianos já des cobriram grande parte dos segredos 
das forças ocultas da natureza. Conhecem os profundos enigmas da eletricidade, sabendo utilizá-la com 
maestria. Nas questões astronômicas são eminentemente mais adiantados do que seus companheiros da 
Terra, compreendendo todos  os fenômenos e  a  maior parte dos  mistérios  da   natureza do vosso planeta.

Vi lá formidáveis aparelhos fotoelétricos que registram, com precisão matemática, a quase totalidade 
das expressões fenomênicas dos mundos que estão mais próximos desse orbe maravilhoso. Em vez do 
satélite, que ilumina as vossas noites, observei que Marte é servido por dois. Duas luas que parecem gravitar 
uma em torno da outra, porém menores, muito menores que a vossa. [...]” (Maria João de Deus, Cartas de 
uma morta, 9. ed., p. 78-80).

Júpiter

“De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e 
da justiça, porquanto só tem bons Espíritos. Pode fazer-se uma idéia do estado feliz de seus habitantes pelo 
quadro que demos de um mundo habitado apenas por  Espíritos da segunda ordem.

A  superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes; está também na sua 
constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior 
parte dos homens de bem que honraram nossa Terra por suas virtudes e talentos.

A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de 
uma maior leveza específica. Enquanto  rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-
se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o 
peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser 
submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo 
as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em 
relação com essa organização  etérea; não seria suficientemente substancial para os estômagos grosseiros, 
sendo a nossa por demais pesada para  eles; compõe-se de frutos e plantas;   de   alguma   sorte,   aliás, 
a maior parte  eles a haurem no meio ambiente, cujas   emanações nutritivas aspiram. A. duração da vida 
é, proporcionalmente, muito maior que na Terra; a média equivale a cerca de cinco dos nossos séculos; o 
desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância  dura apenas alguns de nossos meses.

Sob esse leve envoltório, os Espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca 
apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada; para a maior parte deles, também, a 
segunda vista é uma faculdade permanente; seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos 
lúcidos; eis porque se nos manifestam  mais facilmente do que os escarnados nos mundos mais grosseiros e 
mais materiais. A intuição que têm do futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem 
que a morte não lhes causa nenhuma apreensão; vêem-na chegar sem temor como simples transformação.” 
(Allan Kardec, Revista espírita: jornal de estudos psicológicos, 3. ed., ano 1858, p. 117-118).

 A CASA DE MOZART EM JÚPITER    
    
         Victorien Sardou, na Revista Espírita, ano 1858, descreve a morada de Mozart em Júpiter, com 

os seguintes detalhes:

    “‘É sobre a margem direita desse rio, diz o Espírito “cuja água te oferecia a consistência de um leve 
vapor,’ que está construída a casa de Mozart, que por meu intermédio Palissy  houve por bem reproduzir 
sobre cobre. Só apresento aqui a fachada  sul. A grande entrada fica  à esquerda, dando para a planície; à 
direita fica o rio; os jardins estão localizados ao norte e ao sul. Perguntei a Mozart quais eram seus vizinhos.- 
‘Mais acima – disse ele e mais embaixo, dois Espíritos que não conheces; mais à esquerda, apenas uma 
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grande campina me separa do jardim de Cervantes’. [...]
    Quanto à morada aérea de Mozart, apenas constato a sua existência: os limites deste artigo não 

permitem que me estenda sobre este  assunto.
      Não terminarei, entretanto, sem dar explicações a propósito  do gênero de ornamentos  que o 

grande artista escolheu para sua morada. Nele é  fácil reconhecer a lembrança de nossa música terrestre: a 
clave de sol é ali freqüentemente reproduzida  e, coisa bizarra, jamais a  clave de fá! Na decoração do térreo 
encontramos um arco, uma espécie de tiorba ou bandolim, uma lira e uma pauta completa de música. Mais 
alto,  é uma grande janela que lembra vagamente a forma de um órgão; as outras têm a aparência de grandes 
notas, enquanto  notas menores são abundantes por toda a fachada. 

      Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparada à nossa,  e que se represente pelos 
mesmos sinais: Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida; mas, na decoração 
de suas casas, os Espíritos lembram, com prazer,  a missão terrestre que lhes fez merecer a encarnação em 
Júpiter e que melhor resume o caráter de  sua inteligência. Assim, na residência  de Zoroastro,  os astros e a 
chama constituem os únicos detalhes da  decoração. 

Há mais; parece que esse simbolismo tem  suas regras e seus segredos. Todos esses ornamentos não 
estão dispostos ao acaso: têm sua ordem lógica e sua significação precisa; mas é uma arte que os Espíritos 
de Júpiter renunciam a nos fazer entender, pelo menos até hoje, e sobre a qual não se explicam de bom 
grado.

De minha parte, não terei perdido tempo e serei muito feliz por me haverem os Espíritos escolhido 
como intérprete, se seus desenhos e inscrições inspirarem a um só crente o desejo de subir mais rápido para 
Julnius, e a coragem de tudo fazer para conseguir.” Victorien Sardou, (Allan Kardec, Revista espírita: jornal de 
estudos psicológicos, ano 1858, 3. ed., p. 356-360).

 

A TERRA: NOSSA MORADA

 “De portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é, realmente, uma 
universidade sublime, funcionando, em vários cursos e disciplinas, com dois bilhões de alunos aproximadamente, 
matriculados nas várias raças e nações.
 Mais de vinte bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de 
inteligências sub-humanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o 
domicilio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução.
 Para a maioria dessas criaturas, necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não 
é somente um impositivo natural mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem.
 Assim é que, sob a iluminada supervisão das Inteligências Divinas, cada povo, no passado ou no 
presente, constitui uma seção preparatória da Humanidade, à frente do porvir.
 Ontem, aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comercio na Fenícia, a revelação 
em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na 
Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação 
espiritual nas Américas.
 Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos 
raciais, em desvario, se desmandam na guerra, movimentando-se à procura de valores novos no próprio 
engrandecimento.
 Nos círculos do Planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes 
aquisições culturais.
 Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa, pelo mundo, contornando-o em algumas horas, 
caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos pela forma, 
infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a 
mínima noção de responsabilidade.
 Os anões docos da Abissínia, em qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de 
linguagem, mais se assemelham aos macacos.
 Os nossos irmãos negros de Kytches passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que 
possam mitigar a própria fome.
 Entre grande parte dos africanos orientais, não existe ligação moral entre pais e filhos.
 Os latucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever.
 Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram nas montanhas, à maneira de animais 
indomesticáveis.
E, não longe de nos, os botocudos, entregues à caça e à pesca, são exemplares terríveis de bruteza e 
ferocidade.
 No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é 
movimento, progresso, ascensão.
 Na fé religiosa como na administração dos patrimônios públicos, na arte tanto quanto na industria, nas 
obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação, com 
delatados recursos de evidenciar-se.
 O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcescíveis do espírito.
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 Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos 
céus. A Terra, nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que a convertamos em 
glorioso paraíso.” (Emmanuel, Roteiro, 6. ed., p. 43 a 45).

 “Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder dAquele a quem todos os espíritos da 
Terra rendem culto do que a de João, no seu Evangelho – ‘No principio era o verbo...’
 
 Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, 
tem orientado todo o desenvolvimento da Humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros, 
em todos os tempos, aos agrupamentos humanos e, assim como presidiu à formação do orbe, dirigindo, como 
Divino Inspirador, a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação 
da vida em todos os laboratórios da Natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe 
fornecendo a idéia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do espírito, 
revelando-lhe, em cada época, aquilo que a sua compreensão pode abranger.” (Emmanuel, Emmanuel, 7. 
ed., p. 20).
 

OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO DOS ESPÍRITOS

 “Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação; para 

outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência 
corporal: nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições de 
suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um 
instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, 
as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.”

A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo. Deus, porém, na Sua sabedoria, quis 
que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar Dele. Deste modo, por 
uma admirável lei da Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na Natureza.

 “Têm necessidade de encarnação os Espíritos que, desde o princípio,seguiram o caminho do bem?
Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, 

que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito.”

 “Mas, então, de que serve aos Espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso
não os isenta dos sofrimentos da vida corporal?
Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a conseqüência da 

imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, 
nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos.” (Allan 
Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 132-133).

REENCARNAÇÃO E PROGRESSO

“Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da Natureza.
O celeiro é a casa ideal das sementes.
Aí se congregam todas, em saborosa intimidade, e, quando semelhante reunião se delonga em 

demasia, degeneram-se na essência, por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis.
Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, 

voltam de novo à gloria da vida, em forma de verdura e flor, espiga e pão.
A gleba de calcário friável é, comumente, o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, 

às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito; entretanto, se trazidos ao clima 
esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em 
planos superiores.

Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo 
de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos; todavia, superada a fase de justo refazimento, 
aparece a ociosidade que, se mantida, faz que o Espírito por muito tempo se mantenha estanque, ante a luz 
do progresso.

É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável.
Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo 

a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito 
com o vício da inconformação.

Alguém terá vencido o habito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético 
do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental, contudo, sustentam-se, ainda, 
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algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico.
E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma é imperioso nos voltemos para 

o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas 
medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da Vida Maior.

Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer, na Terra ou noutros mundos que se 
lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não sòmente no resgate dos erros e culpas do 
pretérito, em louvor da Justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos, em obediência ao Amor.

Toda máquina algo produz vencendo a inércia pela força do movimento e toda fonte que desistisse de 
caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que água parada na calmaria do charco.

O mundo é, assim, nossa escola.
A família consangüínea é o grupo estudantil a que pertencemos.
O lar é a banca da experiência.
Amigos representam explicadores.
Adversários desempenham o papel de fiscais.
Os parentes difíceis são cadernos de prova.
O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a 

nossa vontade.
E sendo Jesus o nosso Divino Mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como bênção 

portadora de preciosas lições.” (Emmanuel, Religião dos espíritos, 2. ed., p. 154 - 156).

A PATERNIDADE DIVINA

“Assim como o fluido mentomagnético envolve e penetra o organismo fisiopsicossomático do ser 
humano, que modela e comanda em suas mais íntimas estruturas, o Universo inteiro vive mergulhado e 
penetrado pelo fluido cósmico e vivificador que dimana da Mente Paternal de Deus.

Como já foi dito, é no Eterno Pai que somos e vivemos. Ele é nossa vida e nossa luz, nossa essência 
e nossa destinação. DEle recebemos o dom do raciocínio e do movimento, da consciência e da vontade. Ele 
é a alma de nossa alma, a substância de nosso ser. Existimos e evoluímos para conhecê-Lo, amá-Lo e nEle 
nos realizarmos na plenitude do Espírito, que é felicidade e harmonia, amor e poder. Viajamos para Ele desde 
tempos imemoráveis, do cristal ao vírus, da alga ao cefalópode, da esponja à medusa, do verme ao batráquio, 
do lacertino ao mamífero, do pitecantropo ao homem.

Através das eras incontáveis e das inúmeras transformações evolutivas que experimentamos, Seu 
Divino Amor nos guia e sustenta, no carinho e na lucidez da Sua Justiça Misericordiosa e da Sua Ilimitada 
Bondade.

Infinito em Sua Solicitude, Ele não cessa de se mostrar a nós, Seus filhos, todos os dias, a todas as 
horas e em todas as situações, no sol da manhã e nas estrelas da noite, na imponência dos desertos e na 
placidez dos oásis, na doçura das fontes e na grandeza dos mares, no milagre dos nascimentos e no mistério 
das mortes.

É no celeiro inesgotável do Seu Hausto Divino que os Arcanjos retiram o plasma vivificante com que 
constroem as galáxias e formam as constelações, distendendo e multiplicando, pelos domínios do sem-fim, 
a esplêndida sinfonia da vida.

Esse Supremo Ser, Todo-Poderoso na Sua Eternidade e na Sua Glória Infinita, vive em nós, e nós 
vivemos nEle! Seu Hálito nos envolve e nos penetra sem cessar. Somos Seus filhos, aprendizes da ciência e 
da arte de buscá-Lo, de descobri-Lo e de revelá-Lo em nós mesmos, pelo nosso esforço de comunhão com 
Sua Divina Santidade, através do trabalho e do amor, na subida evolutiva que não pára.

Quanto mais aprendemos e crescemos, mais pequeninos nos sentimos na escala infinita dos seres, em 
face das excelsas grandezas que continuamente deparamos. Quando, porém, nos voltam os para o Senhor 
de Tudo e de Todos, e sentimos vibrar dentro de nós o Espírito Divino de nosso Criador e Pai, reintegramo-nos 
na graça e na esperança, na alegria e na felicidade de existir, cônscios de que, através do tempo-espaço de 
nossas limitações e de nossas dores, chegaremos um dia à intemporalidade ilimitada da perfeição, no Seio 
Paterno do Onipotente Amor de que provimos.

O fluido cósmico que liga a Criação ao Criador é fonte inexaurível, sempre ao alcance de todas as 
criaturas. É nele que a nossa mente espiritual busca e encontra a quintessência energética de que se sustenta, 
e é a partir dele que elabora a matéria mental que expede através do pensamento, sob a forma de fluido 
mentomagnético.

Somos, por isso, de Deus, como tudo é de Deus, porque nós, como tudo, dEle provimos e dEle nos 
sustentamos. Ao malbaratarmos os bens da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que, todavia, nos tolera 
e nos ensina pacientemente a usar a herança que Ele nos destinou ao nos criar, até que aprendamos, com 
os recursos do tempo e da experiência, a assumir e a exercer definitivamente o Principado Espiritual, no seu 
Reino Divino.” (Áureo, Universo e vida, 4. ed., p.101-102).

JESUS

 “Há muitas moradas na casa de meu Pai.” (João, 14: 1-3)
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: REECARNAÇÃO

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 6: ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS       DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Reconhecer que há vários mundos habitados. Compreender que a Terra 
não é o único planeta habitado. Compreender que há  mundos habitados, sendo uns melhores outros 
piores que a Terra. Identificar o modo de vida de alguns planetas, tais como: Saturno, Vênus, Marte e 
Júpiter.

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

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Contemplando o Universo o que vemos? Será que Deus 
colocou no firmamento tantos “pontinhos luminosos” apenas 
para nosso deleite?   Será a Terra o único mundo habitado? 

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, 14: 1-3
Diferentes categorias de mundos habitados
Singularidades de alguns mundos
Os planetas: Vênus, Saturno, Marte e Júpiter
A casa de Mozart em Júpiter
A Terra: nossa morada
Objetivo da encarnação dos Espíritos
Reencarnação e progresso
A paternidade Divina

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

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Encerra a palestra com reflexão: João, 14: 1-3 

 

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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ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS



06TEMA: REENCARNATEMA: REENCARNAÇÇÃO       ÃO       Reunião PReunião Púúblicablica

““Não se turbe o vosso coraNão se turbe o vosso coraçção. ão. ‐‐
 

Credes Credes 
 em Deus, crede tambem Deus, crede tambéém em mim. Hm em mim. Háá

 muitas moradas na casa de meu Pai; se muitas moradas na casa de meu Pai; se 
 assim não fosse, jassim não fosse, jáá

 
eu voeu vo‐‐lo teria dito, lo teria dito, 

 pois me vou para vos preparar o lugar. pois me vou para vos preparar o lugar. ‐‐
 Depois que me tenha ido e que vos Depois que me tenha ido e que vos 

 houver preparado o lugar, voltarei e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos 
 retirarei para mim,  a fim  de  que  onde  retirarei para mim,  a fim  de  que  onde  
 eu  estiver, tambeu  estiver, tambéém vm vóós  as  aíí

 
estejais.estejais.””

(João, 14:1(João, 14:1‐‐3)3)

1/10

ENCARNAENCARNAÇÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS ÃO NOS DIFERENTES MUNDOS 



06DIFERENTES CATEGORIAS DE DIFERENTES CATEGORIAS DE 
MUNDOS HABITADOSMUNDOS HABITADOS

“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 adiantamento dos mesmos Espíritos.”

2/10(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 93. ed., cap. 3).



06SINGULARIDADES DE ALGUNS SINGULARIDADES DE ALGUNS 
MUNDOSMUNDOS

“Passamos pela vizinhança de grande 
 número de mundos bem diferentes da 
 pátria terrestre. Uns pareceram‐me 

 inteiramente cobertos de água e 
 povoados de seres aquáticos; outros 

 unicamente habitados por plantas. 
 Alguns se acham absolutamente 

 desprovidos de água: são os que 
 pertencem a sistemas idênticos ao da 

 estrela Alfa de Hércules ‐
 

privados de 
 hidrogênio. Outros parecem em 

 labaredas. Paramos perto de muitos. 
 Que inimaginável variedade!”

(Camille

 

Flammarion, Urânia,

 

4. ed., p. 23).

3/10



06OS PLANETASOS PLANETAS

4/10Georges

 

(Allan Kardec, Revista Espírita, ano 1862,  2. ed., p. 333‐334) 

“O planeta Vênus é o ponto intermediário 
 entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm 

 a mesma conformação física que a vossa; 

Seus habitantes só
 

se alimentam  de   frutas  e   
 de  laticínios; 

A velhice aí
 

é
 

o apogeu da dignidade humana, 
 porque aproxima do fim desejado.”



06SATURNOSATURNO

5/10•(Maria João de Deus, Cartas de uma morta, 9. ed., p. 41‐42). 

“Vi‐me então, numa 
 superfície diversificada

A luz se espalhava por  todas 
 as coisas, mas, o seu calor 

 era menor, dando‐me a 
 impressão de frescura e 
 amenidade 

[...] onde as almas desejosas 
 de perfeição e beleza 

 estacionam, preparando‐se 
 para um glorioso porvir.”



06MARTEMARTE
““Os habitantes de Marte são muito Os habitantes de Marte são muito 

 superiores aos da Terra, pela sua superiores aos da Terra, pela sua 
 organizaorganizaçção, pelo não, pelo núúmero e pela mero e pela 
 delicadeza de seus sentidos, e pelas delicadeza de seus sentidos, e pelas 

 faculdades intelectuais. faculdades intelectuais. 

A luz ali A luz ali éé
 

menos viva, estando o menos viva, estando o 
 planeta mais afastado do  Sol do planeta mais afastado do  Sol do 
 que a Terra; o nervo que a Terra; o nervo óóptico ptico éé

 
mais mais 

 senssensíível. vel. 

Tudo se contTudo se contéém na Natureza.m na Natureza.””

6/10(Camille

 

Flammarion, Urânia, 4. ed., p.145).



06JJÚÚPITERPITER
“De  todos os planetas, o 

 mais adiantado sob todos os 
 aspectos é

 
Júpiter. É o reino 

 exclusivo do bem e da 
 justiça, porquanto só

 
tem 

 bons Espíritos. Pode fazer‐se 
 uma idéia do estado feliz de 

 seus habitantes pelo quadro 
 que demos de um mundo 

 habitado apenas por  
 Espíritos da segunda ordem.”

7/10(Allan Kardec, Revista Espírita, ano 1858, p. 117‐118)



06TERRA: NOSSA MORADATERRA: NOSSA MORADA

“De portas abertas à glória do 
 ensino, a Terra, nas linhas da 

 atividade carnal, é, 
 realmente, uma universidade 

 sublime, funcionando, em 
 vários cursos e disciplinas, 
 com dois bilhões de alunos 
 aproximadamente, 

 matriculados nas várias raças 
 e nações.”

8/10

(Emmanuel, Roteiro, 6. ed., p. 43). 



06LEIA MAIS SOBRE O ASSUINTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUINTO

9/10

http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/15?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/65?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/73?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5


06TEMA: REENCARNATEMA: REENCARNAÇÇÃOÃO

10/10

““HHáá
 

muitas muitas 
 

moradas na casa moradas na casa 
 

de meu Pai.de meu Pai.””
(João, 14: 1(João, 14: 1‐‐3)3)
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