
ANJOS 
Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados 
ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo 
em sua plenitude a prometida felicidade.  
                                            O Céu e o Inferno - Cap. 8, item 13 

DEMÔNIOS  
Segundo o Espiritismo os demônios são Espíritos 

imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, 
colocados na base da escala, hão de nela graduar-se.  

O Céu e o Inferno - Cap. 9, item 21 

O Céu e o Inferno 

1° Parte - Doutrina 

PLURALIDADE DE EXISTENCIAS 

O PASSAMENTO 
Extinção da Vida 

Orgânica 
ê 

Ruptura do Laço 
Fluídico  

ê 
Separação da Alma e 

do Corpo 

ESPÍRITOS 
FELIZES 

“A minha situação é 
bem-ditosa; acho-me 

regenerado, renovado, 
como se diz entre vós, 

nada mais sentindo das 
antigas dores.”  

Sr. Sanson 

ESPÍRITOS EM 
CONDIÇÃO 
MEDIANA 

“Sofro, mas não como 
poderias imaginar: é o 
desgosto de não ter 
melhor aproveitado o 
tempo ai ́ na Terra. O 

esquecimento de Deus 
impeliu-me a outras 

faltas, as quais, por não 
serem passíveis às leis 
humanas, nem por isso 

deixam de ser 
atentatórias à lei de 

Deus.”  
Joseph Bre 

ESPÍRITOS 
SOFREDORES  

“Meu Espírito, preso ao 
corpo por elos 

materiais, teve grande 
dificuldade em 

desembaraçar-se . 
Procurava o corpo, 
estava admirado, 

apavorado por me ver 
perdido num turbilhão 

de sombras.”  
Novel  

SUICIDAS 
“Morto? Eu? Não... que 
habito o meu corpo... 
Não sabeis como so- 
fro!... Sufoco-me… 

Estou abandonado; fugi 
ao sofrimento para 

entregar-me à tortura. ” 
O Suicida da 

Samaritana 

CRIMINOSOS 
ARREPENDIDOS 
“Sou punido porque 

tenho consciência da 
minha falta, e peço 
perdão a Deus; sou 

punido pois reconheço 
a minha descrença 

nesse Deus, sabendo 
agora que não devemos 
abreviar os dias de vida 
de nossos irmãos; sou 
punido pelo remorso de 

haver adiado o meu 
progresso, enveredando 

por caminho errado.” 
                         Verger 

ESPÍRITOS 
ENDURECIDOS 
“Um crime! É uma 

palavra! O crime existe 
em toda parte. Não 

quero que me 
deplorem... nada peço... 
lutarei por mim mesmo, 

só, contra esta luz 
odiosa.”  

Lapommeray 

EXPIAÇÕES 
TERRESTRES 

“As agonias da Terra 
têm por premissas as 
alegrias do céu; (…) o 
martírio não é mais do 

que a casca de um fruto 
deleitável, dando 

coragem e resignação. 
Fui eu quem solicitou o 

sofrimento para 
terminar a minha 

depuração.”  
Marcel 

“O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la.”  
O Céu e o Inferno - Allan Kardec, Primeira Parte Cap. 7, item 32 

     CÉU 
Onde esta ́ o Céu? Em toda parte. 
Nenhum contorno lhe traça limites. Os 
mundos adiantados são as últimas 
estações do seu caminho, que as 
virtudes franqueiam e os vícios 
interditam.  
                                O Céu e o Inferno - Cap. 3, item 18 

     INFERNO 
D e p e n d e n d o o s o f r i m e n t o d a 
imperfeição, a alma traz consigo o 
próprio castigo ou prêmio, onde quer 
que se encontre, sem necessidade de 
lugar circunscrito. O inferno esta ́ por 
toda parte em que haja almas 
sofredoras …”  
                                 O Céu e o Inferno - Cap. 7, item 5 

     PURGATÓRIO 
O Purgatório não é uma noção vaga e 
incerta; é uma realidade física que 
podemos ver e tocar. Se encontra em 
mundos de prova e expiação, como a 
Terra. Na Terra, onde os homens 
expiam o passado e o presente, em 
proveito do futuro. .  
                                 O Céu e o Inferno - Cap. 5 
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