FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro IV – Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus
Módulo II – A Morte e seus Mistérios

Roteiro 4

O Espírito imortal

Objetivo

FEB – EADE – Livro IV – Módulo II – Roteiro 4 – O Espírito imortal

Analisar os principais aspectos que
caracterizam a existência e a sobrevivência
do Espírito.

Espírito imortal
Espírito é o princípio inteligente do Universo.
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KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 23.

... alma dos que viveram corporalmente, aos quais a
morte despojou de seu grosseiro invólucro visível,
deixando-lhes apenas um envoltório etéreo,
invisível no seu estado normal.
KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Primeira parte, cap. 2, item 9.

Há no homem um princípio inteligente a que se
chama ALMA ou ESPIRÍTO, independente da
matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade
de pensar.
KARDEC, Allan. Obras póstumas. Profissão de fé espírita raciocinada.

Espírito imortal
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Imortalidade é a essência da vida.
XAVIER, F. C. Encontro marcado. Pelo espírito Emmanuel. Cap.39.

A história mais repetida e, estranhamente a
mais ignorada do mundo é a da continuidade da
vida após a morte.
MIRANDA, Herminio C. Reencarnação e imortalidade. Cap.4.

... a imortalidade é a luz da vida,
como este refulgente Sol é a luz da natureza...
WANTUIL, Z.; THIESEN, F. Allan kardec: meticulosa pesquisa bibliográfica. Vol. 3 cap.3 it. 2.
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Esclarece o benfeitor Emmanuel:
[...] a vida não é privilégio da Terra obscura, mas
a manifestação do Criador em todos os
recantos do Universo. Nós viveremos
eternamente, através do Infinito, e o
conhecimento da imortalidade expõe os nossos
deveres de solidariedade para com todos os
seres, em nosso caminho; por esta razão, a
Doutrina Espiritista é uma síntese gloriosa de
fraternidade e de amor. O seu grande objeto é
esclarecer a inteligência humana. [...]
XAVIER, F. C. Emmanuel. Pelo espírito Emmanuel. Cap.26.
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Esclarece o benfeitor Emmanuel:
O apóstolo Paulo argumenta, com admirável
simbolismo, que a verdadeira morte é o pecado e que
a alma purificada no bem se torna incorruptível e vive
eternamente.
Ter consciência plena de que:
1. somos seres imortais
implica
2. a vida continua após a
conhecimento
morte do corpo físico
e
3. existem planos existenciais
discernimento
nos quais o Espírito continua
espiritual
a sua jornada evolutiva,
na Terra e fora dela
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A límpida compreensão da imortalidade do Espírito,
segundo o Espiritismo — ainda que se revele lógica e
racional, e mais de acordo com a bondade e
misericórdia divinas — está revestida de muita
simplicidade, daí nem sempre ser aceita.
Isso acontece porque a criatura humana prefere, em
geral, se manter prisioneira de pontos de vistas,
possivelmente oriundos de teorias filosóficas ou de
teologias religiosas que não analisam a questão mais
profundamente. A persistência de tais posições pode
resultar desagregação social, sempre geradora de
sofrimento, semelhante aos encontrados na sociedade
moderna.
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Vamos discutir e elaborar uma breve
apresentação sobre os seguintes temas:
Grupo 1

Sensações e percepções dos espíritos
desencarnados
Grupo 2

Organização social no plano espiritual
Grupo 3

Aspectos da vida no plano espiritual

Grupo 1
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Sensações e percepções dos espíritos desencarnados

1. Os espíritos, após a desencarnação, têm
consciência da nova realidade em que se
encontram?
2. Os desencarnados têm sensações e
percepções?
3. Explique a percepção de dor pela alma.
4. Por que se confunde as sensações do
perispírito com as do corpo físico?

Grupo 2
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Organização social no plano espiritual

O Espírito André Luiz fornece uma riqueza de
informações a respeito da vida no plano espiritual.
Esclarece, por exemplo, que a Sociedade Espiritual
está organizada em níveis evolutivos, à semelhança
de “... mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros,
maravilhosas esferas que se interpenetram...”.
1. O que são comunidades abismais?
2. Onde se localizam as comunidades umbralinas?
3. Dê um exemplo e fale sobre uma comunidade de
transição?
4. O que vocês entenderam por comunidades de
superiores?

Grupo 3
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Aspectos da vida no plano espiritual

Emmanuel pondera que é “... chegada a época de
reconhecermos que todos somos vivos na Criação
Eterna. Em virtude de tardar semelhante
conhecimento nos homens, é que se verificam
grandes erros...”.
1. Por que a maioria dos espíritos precisam reaprender
a se alimentar com equilíbrio?
2. Explique: “a linguagem do espírito é, acima de tudo,
a imagem que exterioriza de si próprio”.
3. Existem barreiras para a locomoção do
desencarnado?
4. Como se apresentam as linhas morfológicas das
entidades desencarnadas (aparência)?

Reflexão
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... A Divina Providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a
cada um em qualquer tempo... Entretanto, é justo investigue sobre o que
fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas
iguais...
 Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior?
 Ignorantes, onde colocáveis o talento das horas?
 Ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro?
 Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores
de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de
paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da
obediência?
 Jovens, que operastes com a força?
 Companheiros encanecidos (envelhecidos) na marcha do cotidiano,
em que boas obras convertestes o clarão de vosso entendimento?

...
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Não vos iludais!...
Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos
atualmente o plano espiritual desde longas décadas,
trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos...
Aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes,
entesourais o que distribuístes!...
Em suma, atravessada a Grande Fronteira,

somos simplesmente o que somos! ...
XAVIER, F. C. E a vida continua. Pelo espírito André Luiz. Cap. 12.
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Espírito imortal

