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“A vida não cessa. (...)”

“Uma existência é um ato.
Um corpo uma veste.
Um século um dia.
Um serviço uma experiência.
Um triunfo uma aquisição.
Uma morte um sopro renovador. “
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...

Criação Eternidade

Espírito

Somos Espíritos Imortais
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Somos Espíritos Imortais
já “morremos” muitas vezes

Plano Espiritual Plano EspiritualCorpo físico Corpo físico
Nascimento Morte Nascimento

....
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Viemos do Mundo Espiritual e para lá regressaremos
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PLANO FÍSICO      X       PLANO ESPIRITUAL
“ Após a desencarnação, ensina a Doutrina Espírita, o Espírito 
passa a viver associado às mentes que lhes são afins, em 
outra dimensão da vida conhecida como mundo ou plano 
espiritual(...)  
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O acesso às esferas espirituais se dá pela Lei de Sintonia Vibratória

“ Os Espíritos estão por toda parte;
povoam ao infinito os espaços
infinitos ..... ; mas nem todos vão a
toda parte, porque há regiões
interditadas aos menos avançados.”
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Há várias moradas na Casa do meu Pai
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Somos Espíritos com corpos materiais e 
NÃO corpos que tem espíritos
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FLUÍDO CÓSMICO UNIVERSAL                  ENERGIA

(NÓS) Somos, assim como tudo o que existe no Universo, energia. 

A matéria bruta, como a conhecemos, é um dos estados da 
energia solidificada, coagulada (Einstein).
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SENSAÇÕES            INSTINTOS              PENSAMENTOS             SENTIMENTOS

Como minha frequência vibratória influencia ?
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E o Umbral  ?

?
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O que é o Umbral  ?

“O Umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de 
resíduos mentais; uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a 
prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por 
atacado (...)”

“Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário.” 
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Colônias Espirituais  !

!
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Colônias Espirituais  !

“Colônias Espirituais, também chamadas de Cidades Espirituais, são locais 
onde grupos de Espíritos errantes (ou desencarnados) se estabelecem, 
transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações. (...) O que rege 
a formação das Colônias Espirituais é a Lei de Afinidade.”
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Colônias Espirituais  !

“As Colônias Espirituais são de diversos tipos. Por exemplo: socorristas, 
correcionais, estudo e de desenvolvimento das artes, pesquisas no 
conhecimento científico e muitas outras.”
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