
A Vida no Mundo Espiritual: 
 
A vida no além-túmulo: os Espíritos errantes; 
As regiões de sofrimento no plano espiritual; 
As comunidades espirituais devotadas ao bem 



Os Espíritos errantes 
Objetivos 

 
² Esclarecer-se a respeito da vida e da organização 

social dos Espíritos no plano espiritual. 

² Explicar o que são Espíritos errantes e por que eles 
recebem essa denominação. 



Os Espíritos errantes 
DEFINIÇÃO 
 

O HOMEM PRIMITIVO 

O HOMEM NÃO PRIMITIVO 

Ação do Pensamento 



Os Espíritos errantes 
A VIDA NA ESPIRITUALIDADE 
 

�  A natureza no plano espiritual; 
�  A s l i n h a s m o r f o l ó g i c a s e 

fisiológicas do perispírito; 
�  Locomoção dos Espíritos; 
�  A comunicação entre os espíritos 

desencarnados; 
�  Vestimentas dos desencarnados. 

 



As regiões de sofrimento no plano 
espiritual 

Objetivos 
 

² Relacionar as principais características das 
comunidades de sofrimento, situadas no 
plano espiritual. 

² Informar-se a respeito da condição espiritual 
dos habitantes de tais comunidades. 



As regiões de sofrimento no plano espiritual 

»  A destinação do ser humano após a morte do 
corpo físico; 

»  Características das comunidades espirituais de 
sofrimento e de dor; 
»  Predomínio de paixões e ações negativas. 
»  Ociosidade marcante entre seus habitantes. 
»  Comunicação pelo uso das palavras, como encarnados. 
»  O transporte não ocorre por volitação. 
»  Trânsito proibido às regiões mais elevadas. 
»  A natureza não oferece beleza, edificações bizarras e 

músicas irritantes. 
»  Essas comunidades exercem influência direta nos 

encarnados. 



As regiões de sofrimento no plano espiritual 

»  Exemplos de comunidades espirituais 
caracterizadas pelo sofrimento e pela dor. 
»  Vale dos suicidas e umbral (cidades estranhas) 
»  Seres que visitam essas regiões.  



As comunidades espirituais 
devotadas ao bem 

Objetivos 
 

² Dar as principais características das comunidades 
espirituais devotadas ao bem, existentes no além-
túmulo. 

² Destacar o trabalho dos benfeitores espirituais em 
prol dos sofredores. 



As comunidades espirituais devotadas ao bem 

q AS ESFERAS ESPIRITUAIS 

q AS COLÔNIAS E OS NÚCLEOS ESPIRITUAIS DEVOTADOS 
AO BEM 

q  Características gerais: 
q a) Organizacionais: 
q b) Dos seus habitantes: 
q c) Do ambiente: 



As comunidades espirituais devotadas ao bem 
q Exemplos de colônias espirituais: 

q Nosso Lar - é o exemplo de uma comunidade espiritual, 
situada na parte superior do Umbral e abaixo das regiões 
superiores. É, portanto, uma colônia de transição. 

q Alvorada Nova - É uma colônia devotada ao estudo da 
Doutrina Espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, 
possuindo, para tanto, centros de estudo e de cultura. 

q A cidade de Castrel - tem como tarefa básica o 
atendimento à infância. 

q O Lar da Bênção - É uma importante Colônia educativa, 
misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que 
regressam da esfera carnal. 

q Mansão Paz - é uma escola de reajuste espiritual, sob a 
jurisdição de Nosso Lar. 



As comunidades espirituais devotadas ao bem 

q OS POSTOS DE AUXÍLIO 

q OS POSTOS DE TRABALHO 



De todas as atividades humanas 
preocupar-se é a mais improdutiva . 


