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LIÇÃO 7 

Da Pluralidade dos 
Mundos Habitados



Existência de Deus

Existência dos espíritos e sua
sobrevivência após a morte

Reencarnação

Pluralidade dos mundos habitados

Comunicabilidade com os espíritos



Nós concordamos:

• Evolução do espírito  re-encarnação

•Questão:

• Aonde o espírito deve supostamente

reencarnar para progredir em sua

evolução?



Jesus said:

“Não se perturbe o vosso coração! Credes em Deus, crede

também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.

Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar

para vós.“ - João, 14:1–2

➢ A "casa do 'Pai'" de que Jesus fala é o

UNIVERSO.

➢ As "muitas moradas" são os planetas orbitando

no espaço.



55. 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 ... "

O Livro dos Espíritos:



925,000,000,000,000,000 km

Existem cerca de 400 

bilhões de estrelas na Via 

Láctea. Caso nós fôssemos 

contar todas estas estrelas, 

uma por segundo, 

levariamos 12.683 anos 

para contar todas!

Qual é a finalidade

do Universo?

Nossa galáxia

não é 

considerada

grande!



Farid De La Ossa Arrieta

“O Universo

consiste de 

inúmeros

planetas, ambos 

visíveis e não

visíveis.”

“O Universo contém todas as coisas 

animadas e inanimadas e todas as 

estrelas e energias que preenchem o 

espaço."

O Universo de acordo com o Espiritistmo



Há no Universo outros mundos habitados, 

com seres em diferentes graus de evolução: 

alguns iguais e outros mais ou menos 

evoluidos que os seres humanos.

Multitude de mundos habitados



Earth: Planet of Trials and Atonements

A casa do Pai

Ambientes
diferentes

•Existe no espaço infinito mundos com 

espíritos encarnados de acordo com 

seus graus de evolução

Mundos

diferentes

CAUSAS DAS VARIAÇÕES:

BEM OU MAL

Espíritos errantes: aqueles que estão aguardando uma nova encarnação!

O Universo

•O ambiente em que eles vivem

•Os aspectos das coisas

•As sensações que eles sentem

•As percepções que eles possuem

•Os estados de aprisionamento ou 

liberdade, luz ou trevas

“Mundos diferentes:
duas opções

As diferentes categorias de mundos habitados



1

2

3

4

Mundos primitivos: Revestem a forma humana, mas 

sem nenhuma beleza. A força bruta é, entre eles, a 

única lei;

Mundos de provas e expiações: a Terra não é um 

mundo primitivo mas ainda de grande imperfeição

moral;

Mundos felizes: orbes onde a ignorância está

praticamente extinta, as pessoas vivem para o bem da 

sociedade e buscam o progresso em comunidade;

Mundos regeneradores: aonde o bem e a 

compreensão predominam sobre a ignorância;

5
Mundos divinos: as habitações dos espíritos puros, 

aonde o bem reina completamente.



EM MUNDOS 

MAIS 

AVANÇADOS

A VIDA É TODA 

ESPIRITUAL

EM MUNDOS 

INTERMEDIÁ-

RIOS

EXISTE UMA 

MISTURA DE BEM E 

MAL COM 

PREDOMINÂNCIA DE 

UM OU DE OUTROS, 

DE ACORDO COM O 

GRAU DE 

EVOLUÇÃO

EM MUNDOS 

INFERIORES

VIDA É TODA 

MATERIAL

MUNDOS 

SUPERIORES

MUNDOS 

INFERIORES

IGUAIS 

À 

TERRA

Dos ensinamentos do espíritos, podemos entender que os diversos mundos 
estão em níveis completamente diferentes uns dos outros...  AK 

As diferentes categorias de mundos habitados



• “As características dos mundos habitados 

variam bastante dependendo da evolução 

espiritual dos indivíduos vivendo neles.”

• “Espíritos que vivem suas vidas físicas em 

um mundo particular não estão conectados 

a ele indefinidamente.”

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo. 3



NÓS DEIXAMOS A TERRA...

MÉRITO:  ... Quando os espíritos atingem o máximo grau

de evolução que o seu mundo tem a oferecer, eles

passam para um outro mais elevado …

DEMÉRITO: ... Quando os espíritos deixam a Terra para reencarnar em

um mundo mais inferior devido à sua persistência no erro.

“(...) ...é uma punição prolongar suas existências em um mundo mais 
miserável ou serem relegados a um outro ainda mais infeliz, devido a 

sua persistência no mal...(...)”  ESE -§ 5 



“Há, pois, emigrações e 

imigrações coletivas de um 

mundo para outro, donde 

resulta a introdução, na 

população de um deles, de 

elementos inteiramente 

novos. Novas raças de 

Espíritos, vindo misturar-se 

às existentes, constituem 

novas raças de homens.”

Genesis , Allan Kardec (capítulo 11, item 37)



O semeador saiu para semear. Enquanto 

semeava, algumas sementes caíram à 

beira do caminho, e os pássaros vieram 

e as comeram. Outras caíram em terreno 

cheio de pedras, onde não havia muita 

terra. Logo brotaram, porque a terra não 

era profunda. Mas, quando o sol saiu, 

ficaram queimadas e, como não tinham 

raiz, secaram. Outras caíram no meio 

dos espinhos, que cresceram sufocando 

as sementes. Outras caíram em terra boa 

e produziram frutos: uma cem, outra 

sessenta, outra trinta. Quem tem 

ouvidos, ouça!” 
Mateus13, 4 - 9



as pessoas que ouvem a palavra de Deus 

e desejam segui-la. Entretanto elas estão 

muito ansiosas e criam uma fé cega, sem 

base, que não tem raízes.

as pessoas que ouvem a palavra de Deus e 

pensam mesmo que é importante, mas as 

preocupações com dinheiro e poder 

simbolizado pelos espinhos, matam toda 

iniciativa de atingir compreensão espiritual. 

as pessoas que ouvem a palavra de 

Deus e tentam segui-las. Elas tentam 

entender as razões para a vida e 

porque nós devemos praticar o bem 

para outros seres humanos.

O  Semeador saiu para semear

Solo compactado Solo pedregoso

Solo espinhoso Solo bom

as pessoas que ouvem a palavra de Deus 

e a descartam. Elas estão olhando seus 

interesses materiais que aqui estão 

simbolizados pelos pássaros.



UM SUBURBIO

UM HOSPITAL UMA 
PRISÃO

UM LOCAL

SEM SAÚDE

“(...) ENTÃO AS AFLIÇÕES SUPERAM A FELICIDADE (...)” AK 



O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, cápítulo. 3

"Quando os seres progridem moralmente os mundos em 

que vivem progridem materialmente. Se nós 

acompanhássemos um mundo durante suas fases 

diversas, desde o primeiro instante em que os átomos 

destinados à sua formação começam a se aglomerar, nós 

veríamos ele viajando em uma escala progressiva 

constante, apesar de que estes passos seriam 

imperceptíveis para cada geração." Santo Agostinho

PROGRESSO

DAS

PESSOAS

PROGRESSO

DO PLANETA

PROGRESSO

DE TODOS OS 

SERES

A LEI DE PROGRESSO



"Chegou o tempo para uma destas transformações 

periódicas, que moverá a Terra para cima, de um 

mundo de expiações para um planeta de 

regeneração, onde as pessoas serão felizes porque 

as leis de Deus irão reinar." - Santo Agostinho

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 3



“(...) Eles podem retornar aos mundos de expiação aonde novos e mais 
julgamentos terríveis os aguardam … “

COMO SÃO SEUS HABITANTES?
HUMANOS ESTÃO AINDA SUJEITOS ÀS LEIS DA MATÉRIA

CORPOS AINDA SÃO DE CARNE

ELES EXPERIMENTAM SENSAÇÕES E DESEJOS

MAS ESTÃO LIVRES DE PAIXÕES CONFUSAS

ESTÃO LIVRES DE ORGULHO, CIÚME E ÓDIO

TODOS RECONHECEM DEUS

ELES AINDA PRECISAM PASSAR POR JULGAMENTOS

ELES CONTINUAM FALÍVEIS

ELES PODEM RETORNAR AOS MUNDOS DE EXPIAÇÃO

Mundos de Provas

e Expiações

Mundos

Felizes

Os mundos regenerativos servem de transição 

entre os mundos de provas e expiações e os 

mundos de felicidade



(  ) Mundos primitivos

(  ) Mundos de provas e 

expiações

(  ) Mundos regenerativos

(  ) Mundos felizes

(  ) Mundos divinos

1. Similares à Terra, aonde a ignorância e o mal 

ainda predominam apesar de o intelecto e a 

tecnologia já estarem desenvolvidas;

2. Orbes onde o bem supera o mal, as pessoas 

vivem para o bem da sociedade e procuram o 

progresso juntas;

3. Onde o mal predomina, intencionado para as 

primeiras encarnações da alma humana;

4. As habitações dos espíritos puros, onde o 

bem reina completamente;

5. Onde o bem e a compreensão predominam 

sobre a ignorância.

Correlacione a coluna 1 com a coluna 2:

TESTE
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Da Pluralidade dos Mundos
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