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Há muitas moradas na casa de meu Pai

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 o 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)



Jesus exorta a:
• Cultuar a paz e a mansidão sem perturbar o coração.

• Ter bom ânimo nas provações e expiações.

• Crer em Deus e no Cristo.
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Reflexões

 Há muitas moradas na casa do Pai.

 Um lugar será preparado para a nossa vida futura.

 Nosso destino é a perfeição relativa à
Humanidade, tendo Jesus como modelo e guia.



• Crer na imortalidade do Espírito e na vida eterna.

• Crer na pluralidade de existências.

• Não estamos sozinhos.
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Reflexões

O Cristo é o caminho, a verdade e 
a vida em direção ao Pai



O local será preparado conforme o
amadurecimento do Espírito, até que todos
possam gozar da Sua companhia nas estâncias
superiores de evolução.
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Futura morada segundo suas obras

Porque o Filho do Homem (...)
recompensará a cada um
segundo suas obras. (Mateus 16: 27)

Jesus indica as possibilidades futuras de um mundo
espiritual de paz e felicidade, lugar reservado aos que
vivem em consonância com a lei de Deus.
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Sem a crença na vida futura nenhuma razão de ser teria 
a maior parte dos preceitos morais na Terra.

Crença na vida futura
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“Jesus morreu, a fim de que pudesse ressuscitar ao terceiro dia,
demonstrando a imortalidade e comunicando-se com os amigos
queridos que haviam ficado na retaguarda, aguardando a confirmação
das Suas palavras luminosas.
Graças ao Seu retorno, é que o Evangelho pôde ser confirmado e a
mensagem de que é portador tornou-se esperança de todos aqueles
que sofrem e se encontram à borda do abismo, sem entregar-se ao
medo ou ao desamino.
Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera a
todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na certeza da
vitória sobre o decesso tumular.”

Espírito Manoel Philomeno de Miranda 

Livro: Transição planetária
Psicografia: Divaldo Pereira Franco
Cap. 10 – Lições de alta magnitude
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Todo cristão crê na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda vaga,
incompleta e falsa em diversos pontos.
A ideia clara e precisa da vida futura proporciona fé inabalável no
porvir, que acarreta consequências sobre a moralização dos homens,
porque muda como encaram eles a vida terrena.

A vida futura e a fé inabalável
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“Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de
etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a
lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa
existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra,
corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que,
porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar.”

Espírito Joanna de Ângelis

Livro: Vida feliz
Psicografia: Divaldo Pereira Franco
Cap. LXX



Moradas podem ser: mundos, globos, 
planetas, planos, regiões, esferas ou 
comunidades habitadas por Espíritos 

encarnados ou desencarnados
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Moradas na casa do Pai
A casa do Pai é o Universo

conjunto de tudo que existe

Ou estado venturoso ou desventurado 
do Espírito na erraticidade



As condições dos mundos e dos lugares são diferentes quanto ao grau
de adiantamento dos seus habitantes.
As moradas são apropriadas ao nosso grau de evolução.
Estaremos no lugar adequado às nossas necessidades e merecimento. 11

Moradas na casa do Pai



Somos também um mundo interior ou morada íntima. Um microcosmo
individual ou universo a parte, local de transformação, renovação, fé,
cura e de progresso espiritual na batalha íntima do bem contra o mal,
com um ritmo evolutivo próprio condizente com o nosso grau de
consciência e amor. 12

Mundo interior ou morada íntima



A evolução espiritual apoia-se na vontade de renovar.
O Evangelho traz consigo a semente e o fermento da renovação.
Renovar é uma ação nova, um jeito diferente de ver, entender e fazer
as coisas. É a transformação íntima com mudança de comportamento.
Para coisas novas, novas atitudes. Abandone as velhas atitudes.
A evolução espiritual passa pelo uso correto do livre arbítrio, das boas
escolhas no caminho do bem, da verdade e da vida. 13



Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas. (Mateus, 6: 33)
A cada um segundo as suas obras. (Mateus 16: 27)
Comece a edificar o reino de Deus no íntimo do seu Espírito!
Viverás na morada que houveres erguido para ti mesmo.
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A vida tem sentido
• Muitos encontram sentidos em suas vidas apoiados em variados
objetivos, diferentes metas e inúmeros motivos, podendo ser em
função de profissão, poder, glória, status, dinheiro, riqueza, prazer,
pessoas, coisas materiais ou imateriais, entre outros.
• Contudo, diante dos sofrimentos e das dores que perturbam as
estruturas física e mental, questionam qual seria o sentido de suas
vidas.
• Sem respostas, alguns não veem sentidos para suas vidas e, não
raro, perguntam-se o porquê de tanto sofrimento e tanta dor,
deparando-se com um vazio existencial que levam a grandes quedas.
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A Doutrina 
Espírita traz 

luz a 
questões 

existenciais
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Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? 
Qual o objetivo da nossa existência?

 Deus: natureza, atributos e providência
 Criação do Universo, leis e princípios
 O bem e o mal
 Criação, imortalidade e progressão dos

Espíritos
 Crença na vida futura
 Objetivo da reencarnação
 Pluralidade de existências
 Compreensão dos sofrimentos e das dores
 Busca da perfeição relativa à Humanidade,

tendo Jesus como modelo e guia



Existir 
significa ter 

múltiplas 
vidas

O Espírito Joanna de Ângelis, no livro “Amor
imbatível amor”, na psicografia de Divaldo
Pereira Franco, ensina:

“Existir significa ter vida, fazer parte do
Universo, contribuir para a harmonia do
Cosmos. A existência humana é uma síntese
de múltiplas experiências evolutivas,
trabalhadas pelo tempo através de
automatismos que se transformam em
instintos e se transmudam nas elevadas
expressões do sentimento e da razão.”
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A dor e 
o prazer

A dor e o prazer são meios de educar e
agentes de progresso, em que as causas dos
sofrimentos atuais se encontram nas violações
do passado, anteriores aos efeitos,
determinando as condições do destino de
cada ser.
Os benefícios da dor e do sofrimento alcançam
aqueles que souberam compreender as suas
ações e os seus efeitos.
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A alma deve conquistar todos os elementos
e atributos para se libertar dos sentimentos
inferiores, renovar a sua morada e alcançar
a verdadeira felicidade, mas para isso
precisa dos obstáculos, das exigências e das
duras lições que provocam os esforços e
formam a experiência necessária para
atingir a meta evolutiva.

Conquista 
de atributos 
e libertação 

da alma
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Provações 
e 

expiações

Nos estágios inferiores da vida, há
que se passar pelas provações e
expiações da luta do bem contra o
mal dentro do próprio íntimo, para
se adquirir a conscientização
necessária para o pleno exercício
do livre-arbítrio e tornar possível o
triunfo futuro.
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Viva pelo 
amor

A vida tem sentido: diante das
provas e expiações de sua
existência, viva em função do
amor maior, como Jesus amou, na
busca da felicidade duradora, que
nem a traça e a ferrugem corroem.

Vivamos e busquemos um sentido
na vida em função do amor divino.

Viva por você mesmo e pelo seu
próximo, fazendo a caridade que
liberta a alma!


