Explicações de Lísias
Repetiram-se as visitas periódicas de Clarêncio e a atenção diária de Lísias.
... Deleitava-me, agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas.
Impressionavam-me sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo, melhorada cópia da Terra. Cores
mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores,
pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície
onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena
distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas.
Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de
hera, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves
de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres
muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos, rumo ao céu.
... Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a
multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa
esfera propriamente espiritual.

Nosso Lar - F. C. Xavier – pelo espírito André Luiz

Colônias Espirituais
Daniela e Leandro 09/09/2018

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:
- Mundos primitivos
- Mundos de expiações e provas
- Mundos regeneradores
- Mundos felizes
- Mundos celestes ou divinos
Lei do Progresso – progressão dos mundos

Há muitas moradas na Casa de meu Pai
“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
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Marte e vários outros pequenos mundos – menos adiantados que a Terra
Terra
Mercúrio e Saturno
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

Há muitas moradas na Casa de meu Pai
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...”

Espíritos Errantes
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. ...”
LE 225 – A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade nos Espíritos?
“Não, pois há Espíritos errantes de todos os graus. ...”

Espíritos Errantes
LE 224 – 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.”

“Mais de vinte bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de
inteligências sub-humanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o
domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução.”
O Roteiro – F. C. Xavier – pelo Espírito Emmanuel

Espíritos Errantes
Características:
- Progridem no estado errante.
- Estudam seu passado, observam e ouvem os Espíritos mais elevados.
- Não podem ir para todos os mundos.
- Conservam as percepções quando da sua vida física.
- Não sabem de todas as coisas.
- Não compreendem o tempo como nós.
- Conhecem o futuro?
- Vêem a Deus?
- São sensíveis à música e às belezas da Natureza?
- Qual a natureza do sofrimento dos Espíritos?

Livro dos Espíritos – Cap VI - A Vida Espírita

A

Espíritos Errantes
Características:
-

-

Alimentação: respiração, alimento fluídico, difusão cutânea de elementos retirados da Natureza e
intercâmbios de raios vitalizantes (amor).
Linguagem: linguagem articulada e plasmagem de quadros vivos que transmitem a mensagem.
Volitação: pensamento e atração e resistências dos corpos físicos.
Forma corporal: reflexo mental dominante, aparência e sexo. Crianças e idosos: aperfeiçoamento moral e
intelectual x capacidade plasmante das células psicossomáticas.
Justiça: consciencial, porém existem tribunais feitos por Espíritos com grande conhecimento de Direito,
culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais.
Vida social: 2/3 dos desencarnados vinculados aos núcleos terrenos e 1/3 Espíritos enobrecidos. Cidades
e vilaregos, do campo ou metrópoles, com escolas, organizações religiosas, etc.
Casamento e divórcio: almas afins se unem pelos laços afetivos.
Disciplina afetiva: as Almas enobrecidas espontaneamente gastam as energias do mundo afetivo somente
com a Alma consorciada ou em serviço nobre.
Evolução em Dois Mundos – F. C. Xavier- pelo Espírito André Luiz

Colônias Espirituais
“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
Alvorada Nova
- Abrange, do ponto de vista geográfico, área equivalente às das cidades de Santos, São Vicente, Praia
Grande e Cubatão, no litoral de SP.
- Tende a se expandir progressivamente, como consequência direta da higienização das localidades
umbralinas que lhe são vizinhas.
- Colônia devotada ao estudo da Doutrina Espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus.
- Destaca-se o estudo da mediunidade, preparação de médiuns para futuros trabalhos na crosta, o
acompanhamento e o auxílio a encarnados e a formação de trabalhadores que atuarão no campo da
desobsessão.

Conversando sobre a Mediunidade – Abel Glaser – pelo Espírito Cairbar Schutel

Colônias Espirituais
Nosso Lar
- Cidade espiritual de transição, com a finalidade de trabalho e aprendizado.
- Formada nos moldes da Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que circunvizinham
o Nosso Lar.
- É antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil em XVI.
- Serviços organizados: Ministério do Auxílio, Regeneração (serviços mais grosseiros), Comunicação, do
Esclarecimento, da Elevação e da União (serviços mais sublimes).
- A Governadoria é o ponto de convergência dos seis Ministérios que estendem-se em forma triangular. Sede
de todos os assuntos administrativos, alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito e transporte.
- Alimentação feita à base de inalação dos princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração, e água
misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos.
- Sistema de bônus-hora.
Nosso Lar – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz

Colônias Espirituais
O Lar da Benção
- Situa-se no espaço espiritual do Brasil.
- Importante Colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da
esfera carnal.
- Os Espíritos auxiliados nessa Colônia são abençoados pela assistência superior e amiga dos benfeitores
espirituais do Lar da Benção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda
encarnadas, são levadas à Colônia para auxiliar e acompanhar o reerguimento dos filhos.

Entre a Terra e o Céu – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz

Colônias Espirituais
Mansão da Paz
- Situa-se nas regiões inferiores.
- É um convento encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália.
- Escola de reajuste espiritual, sob a jurisdição de Nosso Lar.
- É uma instituição destinada a receber Espíritos infelizes ou enfermos, mas decididos a trabalhar pela
própria regeneração. Podem se elevar a Colônias de aprimoramento na Vida Superior ou reencarnar.

Ação e Reação – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz

Postos de Auxílio
-

Núcleos espalhados pelas regiões sombrias do Umbral ou criados para auxiliar em eventos de desencarne
coletivo na Crosta.
Semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma Colônia de nível superior.
Espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas.
Transição.

Casa Transitória de Fabiano
- Fundada por Fabiano de Cristo – devotado servo da caridade entre antigos religiosos do RJ.
- Localizada nas cercanias da crosta terrestre – região nevoenta e de asfixiante tristeza.
- Auxiliam almas recém desencarnadas que não conseguem ultrapassar as zonas densas e permanecem em
estados de perturbação.
- Casa de transição, destinada a socorros urgentes.
- Ponto de ligação com as cidades espirituais em zonas superiores.
- Centro de apoio para as expedições de auxílio que se dirigem à crosta planetária.
- Posto de Auxílio móvel, que se desloca quando se faz necessário, ao longo das regiões umbralinas.
Obreiros da Vida Eterna – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz

Postos de Auxílio
Transição Planetária – Divaldo P. F. – pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda
Tsunami que atingiu a Indonésia em 12/2004 (Índia, Sri Lanka, Thailândia, Ilhas Phi Phi, Maldivas, Bangladesh
e parte da África)
Criação de Comunidades de Emergência (suporte dos Espíritos em missão de socorro) e criação de Postos de
Socorro para os necessitados.

Posto de Socorro da Colônia Campo da Paz
- Situa-se no Umbral.
- Tem como missão receber os Espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da
morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na Crosta.
- Os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros Planos.
- Muitos desses Espíritos chegam completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão
inseridos e muitos permanecem em estado de profundo sono.
Os Mensageiros – F. C. Xavier – pelo Espírito André Luiz
Colônia Correcional da Legião dos Servos de Maria – Memórias de um Suicída

Umbral
- Começa na crosta terrestre.
- Região destinada a esgotamento de resíduos mentais, espécie de zona purgatorial.
- Região caracterizada por grandes perturbações, sombras e angústias.
- Os Espíritos ainda permanecem com as sensações físicas: frio, fome, sede, dores físicas...

- Consciência acusa sobre as faltas cometidas, dores morais...
- Plano repleto de desencarnados e de formas-pensamentos de encarnados.
- Cada Espírito permanece apenas o tempo que se faça necessário.
- Possui o amparo e a assistência de Deus.
- Podem estar organizadas em cidades e serem comandadas por
organizações criminosas, que arregimentam falanges de almas
revoltadas, trevosas e com vergonha de entreverem a luz.

- Ex: Vale dos Suicídas
Nosso Lar, Libertação e No Mundo Maior – F. C. Xavier – André Luiz

Conclusão do Estudo
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vo-lo teria dito.”
João, 14:1-2, Bíblia de Jerusálem
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Há muitas moradas na Casa de meu Pai
Desenho de Júpiter – Recebido pela mediunidade de Victorien Sardou, pelo Espírito Bernard Palissy
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