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FOCO DO CURSO

Espírito: 

Uma estrutura que 
possui funções.

Corpo: 

Estrutura corporal 
+ ambiente.

Elo: 
A MENTE…

…e sua ação no 
corpo e no ambiente



&

O SER CONSCIENTE, PG. 97

Expiação Provação

Moldam o ser de maneira 
irreversível, decorrente dos 
atos de rebeldia: suicídio, 
homicídio, perversidade, 
luxúria, concupiscência, 

avareza, ódio, etc.

Corretivos temporários que 
servem de advertência à insânia 
ou à comodidade, ao erro ou ao 
vício, facultando a reconquista 
da harmonia mediante esforço 
justo de recomposição interior.



“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.” 

Jesus



KARDEC APRESENTA DUAS ABORDAGENS:

2)  "…  essas  palavras  de  Jesus  também  podem  referir-se  ao  estado 
venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade.”

1) "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.”



“A CASA DO PAI É O UNIVERSO.”

Distinção entre “universo" e “Universo". 

“universo" - nosso universo conhecido formado por matéria 
semelhante à da Terra; 

“Universo" - Universo de Deus, engloba o universo conhecido e 
muitos outros.



5. Os Espíritos que encarnam em um mundo não se 
acham a ele presos indefinidamente, nem nele 
atravessam todas as fases do progresso que lhes 
cumpre realizar, para atingir a perfeição…



INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS



MUNDOS INFERIORES E MUNDOS SUPERIORES

8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem 
de absoluta; é, antes, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior 
com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala 
progressiva.



LE, QUESTÃO 97 
ESCALA ESPÍRITA

• Primeira: os que atingiram a perfeição máxima: os puros Espíritos; 

• Segunda: os que chegaram ao meio da escala: o desejo do bem é o 
que neles predomina; 

• Terceira: são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas 
as paixões más que lhes retardam o progresso.

A evolução é uma questão moral.

A escala relativa dos m
undos deve ser 

avaliada por questõess m
orais.



ITEM 9

Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida 
moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. 

A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil: em vez 
de se arrastar penosamente pelo solo, desliza … pela superfície, ou 
plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade…



ITEM 10

Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os 
povos, … O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima 
de si mesmo, aperfeiçoando-se. 

Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham 
adquirido, mais ou menos por meio da inteligência; ninguém, todavia, 
sofre, por lhe faltar o necessário,…



ITEM 12

Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que 
Deus não é parcial para qualquer de seus filhos; a todos dá os mesmos 
direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los 
partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos 
outros; a todos são acessíveis as mais altas categorias: apenas lhes 
cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais 
depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da 
Humanidade.  

(Resumo do ensino de todos os Espíritos superiores.)



MUNDOS REGENERADORES - ITEM 16
Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um 
centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de 
provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos 
onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do 
bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, 
senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos 
revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. 
Mas, ah! há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, 
lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em 
encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que 
lhes fora destinada.



MUNDOS REGENERADORES - ITEM 17

Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, 
melhor do que vós, o futuro; compreende a existência de outros gozos 
prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a 
morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a 
verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os 
horizontes.



MUNDOS REGENERADORES - ITEM 18

Mas, ah! nesses mundos, ainda falível é o homem e o Espírito do mal 
não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e, 
se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode 
recair nos mundos de expiação, onde, então, novas e mais terríveis 
provas o aguardam.



PROGRESSÃO DOS MUNDOS - ITEM 19

Segundo aquela lei (a lei da Natureza), este mundo esteve material e 
moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará 
sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um 
dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, 
mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, 
porque nele imperará a lei de Deus.  

- Santo Agostinho. (Paris, 1862.)
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