


Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai 

“Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na 

casa de meu Pai há muitas moradas. Se (não fosse assim) não teria dito que 

vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, 

venho novamente, e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu 

estiver, vós estejais também.” 

João 14:1-3, O Novo Testamento – Tradução de Haroldo Dutra Dias 
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1 – Pluralidade dos mundos habitados – Encarnados 

 

2 – Estado da alma na erraticidade - Desencarnados 

 

3 – Estado mental da alma: Encarnada ou Desencarnada 
 

 

 

Há muitas moradas na casa de meu Pai 



 

ESE – Cap. III 

“A casa do Pai é o Universo; as diferentes moradas são mundos que circulam o espaço infinito, e oferecem, 

aos Espíritos encarnados, moradas apropriadas a seu adiantamento.” 

 

 

Diversidade dos mundos habitados (adiantamento ou 

inferioridade de seus habitantes): 

- Mundos primitivos 

- Mundos de expiações e provas 

- Mundos regeneradores 

- Mundos felizes  

- Mundos celestes ou divinos 

 

 

 

1 – Pluralidade dos Mundos Habitados 



ESE – Cap. III 

“Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem 

materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham assim, paralelamente, o 

progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, 

porquanto nada na Natureza permanece estacionário.” 

Santo Agostinho. (Paris, 1862.) 

Progressão dos Mundos 

 Marte e vários outros pequenos mundos – menos adiantados que a Terra (9ª classe) 

 Terra              (3ª ordem – últimas classes da 2ª ordem) 

 Mercúrio e Saturno (predominância do bem sobre o mal) 

 Lua e Vênus – mais ou menos do mesmo grau 

 Urano e Netuno 

 Júpiter – reino exclusivo do Bem e da Justiça 

Revista Espírita – Jornal de Estudos Psicológicos – 03/1858 – Júpiter e alguns outros mundos 



 

 

“Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que 

ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos 

sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas ao 

contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar 

temporariamente, segundo suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo suas mútuas simpatias. É a 

grande família dos Espíritos que povoam as terras celestes; é a grande irradiação do Espírito divino que 

abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual.” 

A Gênese – Allan Kardec – Médium Camille Flammarion pelo Espírito Galileu 

 

 

“Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, e se a criatura humana é incapaz de perceber 

o plano da vida imaterial, é que o seu  sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja 

possível, por  enquanto, ultrapassar a janela estreita dos cinco sentidos.” 

O Consolador – Francisco C. Xavier – pelo Espírito Emmanuel (questão 147) 

 

Família Universal 



ESE – Cap. III 

“Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o 

estado feliz ou infeliz do Espírito na erraticidade. 

 

Segundo ele seja mais ou menos depurado e  

desligado dos laços materiais, o meio em que  

se encontra, o aspecto das coisas, as sensações 

que experimenta, as percepções que possui, 

variam ao infinito...” 

 

 

2 – Vida no Plano Espiritual 



LE 223 – A alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? 

“Algumas vezes reencarna imediatamente; porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou 

menos longos. ...” 

  

LE 224 – Que se torna a alma nos intervalos das encarnações? 

“Espírito errante que aspira a seu novo destino; ele espera. 

 

Qual pode ser a duração desses intervalos? 

De algumas horas a alguns milhares de séculos. ...” 

 

 

 

Espíritos Errantes 



Espíritos Errantes 

LE 225 – A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos Espíritos? 

“Não, pois há Espíritos errantes de todos os graus. ...” 

 

 

LE 226 – Pode-se dizer que todos os Espíritos, que não estão encarnados,  

são errantes? 

“Os que devem reencarnar, sim, mas os Espíritos puros, que alcançaram  

a perfeição, não são errantes; seu estado é definitivo.” 

 

 



“Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado, em diversos países, que o plano imediato à residência 

dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é, com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas 

sim sob o prisma de condições...” Evolução em Dois Mundos – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz 

 

“... Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes 

comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir, 

mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade,  

permanece em degraus diferentes na grande ascensão. ...”  

Nosso Lar – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz 

Colônias Espirituais 



EADE – Livro V – Roteiro 22 

Regiões Abismais, Abismos ou Trevas: 

- Comunidades sociais localizadas muito 

próximas à crosta terrestre, abaixo desta, 

nas depressões, gargantas, 

despenhadeiros, vales, cavernas e seus 

arredores. 

- Espíritos egoístas, estacionam nessas 

regiões por tempo indeterminado. 

- Apresentam expressões desagradáveis em 

suas fisionomias. 

Colônias Espirituais 
 

Umbral: 

- Localiza-se partir da superfície terrestre. 

- Seus habitantes mantêm-se fortemente 

vinculados aos encarnados, acompanham-nos 

de perto, imiscuindo-se nas suas vidas e 

atividades. 

- São os companheiros imediatos dos homens 

encarnados, separados deles apenas por leis 

vibratórias. 

- Funciona como região destinada a esgotamento 

de resíduos mentais, uma espécie de zona 

purgatorial. 



Cidades ou Colônias de Transição: 

- Situadas acima do Umbral, em região 

fronteiriça, de transição para planos 

superiores. 

- Nosso Lar e Alvorada Nova. 

- O sofrimento ainda se faz presente, mas os 

seus habitantes, de evolução mediana, são 

mais esclarecidos. 

- Possuem atividades gerais ou específicas, de 

acordo com a necessidade ou interesse de 

seus dirigentes. 

Colônias Espirituais 

Comunidades Superiores: 

- Situadas acima das colônias de transição. 

- Plano dos Imortais. 

- Habitadas por Espíritos muito mais 

esclarecidos, totalmente devotados ao bem e 

ao progresso humano. 

- Já perderam todo o contato direto com a 

Crosta Terrestre e só poderiam fazer-se sentir, 

por lá, através de enviados e emissários de 

grande poder. 





3 – Estado Mental 
“Há muitas moradas na casa de Nosso Pai” – assevera-nos o Senhor nas bençãos da Boa-Nova. 

Entretanto viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio 

Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. 

Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento é força a impelir-

te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás o teu ninho. 

... Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, e 

aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das 

trevas. 

... Observa, desse modo, a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, 

há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no 

cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos 

da vida eterna.” 

 
O Evangelho por Emmanuel – Comentários ao Evangelho Segundo João – Francisco C. Xavier 
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