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Objetivos
Explicar o significado destas palavras
de Jesus:
“Na casa de meu Pai há muitas
moradas.” (João, 14:2)
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Ideias principais
A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas
são os mundos que circulam no espaço infinito [....].
Allan Kardec: O evangelho segundo o espiritismo, cap. 3,
item 2.

Independentemente da diversidade dos mundos
essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado
venturoso ou desgraçado do Espírito na erraticidade
[....]. Allan Kardec: O evangelho segundo o espiritismo,
cap. 3, item 2.
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Interpretação do texto evangélico
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim (Jo 14:1).
Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, antes do seu
martírio e crucificação. Fazem parte do conjunto das derradeiras instruções que
o Mestre prestou aos discípulos, cuja tônica é despedir-se dos irmãos e irmãs
que lhe compartilharam a existência durante os três anos em que pregou o seu
Evangelho, e também firmar, mais uma vez, seu amor e compaixão por toda a
Humanidade. O inequívoco sentimento de esperança, presente na exortação de
Jesus, segundo o registro de João, manifesta-se na forma de um apelo que
solicita aos seus seguidores manterem a fé na assistência do Criador Supremo
e, também, nele, o Messias celestial.
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Interpretação do texto evangélico
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo
teria dito, pois vou preparar-vos lugar (Jo 14:2).
Por força da lei do progresso, à medida que o Espírito completa seu
aprendizado num mundo, passa a habitar outro, e assim sucessivamente,
evoluindo sem cessar.
“Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento
que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e
assim por diante, até que cheguem ao estado de puros Espíritos.
São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes
deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento
que já conquistaram.”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 3, item 5.
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Interpretação do texto evangélico
“As moradas da casa do Pai”, expressão cunhada por Jesus, é muito
conhecida dos espíritas por representar um dos princípios da Doutrina
Espírita.

Tal ensinamento evangélico abrange, a rigor, três ordens de ideias.
•

A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no Universo.

•

A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no
mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação.

•

A terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos (“moradas”)
de cada Espírito, independentemente do plano de vida em que se
situe.
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Interpretação do texto evangélico
E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para
mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também.
Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho (Jo 14:3-4).
Assim, as frases: “se eu for e vos preparar o lugar”; “virei outra vez”; “vos levarei
para mim mesmo” e “onde eu estiver, estejais vós também”, indicam as felizes
possibilidades que nos reservam o futuro, junto ao Cristo, na situação de espíritos
redimidos.
“Então, nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações serão semelhantes
aos d’Ele, na consolidação da sábia afirmativa contida no Evangelho: ‘Para que
todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam
um em nós...’ (Jo 17:21).”
GRUPO ESPIRITA EMMANUEL. Luz imperecível. Coordenação de Honório Onofre de Abreu. Cap. 208.
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Atividade
A explanação do assunto deverá ser
realizada por meio de uma exposição
dialogada que permita a efetiva
participação da turma, dirigindo aos
participantes sempre que possível,
questões instigantes, pertinentes ao
tema.

