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Uma nova chance que recebemos para nos 
melhorar.
Mas a maioria se entrega aos prazeres terrenos, 

até
que um dia extenuado ele passa a buscar dentro 

de
si a paz divina através do caminho interior.

Quando estamos reencarnados, somos ligados a adversários e amigos, 
encontrando aqueles que prejudicamos e os que nos p rejudicaram, 
recebendo o amor e carinho dos pais e sendo burilad os pela vida.
Através da lei de causa e efeito atraímos as situações que nos 
possibilitam crescer e melhorar.
Transformamos assim as dores, o abandono, as alegrias, as amizades, os 
inimigos em irmãos, as injúrias em perdão. E desta forma, transformamos 
também todos os acertos da vida em tesouro espiritual, indestrutível pelo 
tempo e inalcançável pelos que buscam nos prejudica r.
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Reencarnação



Segundo o livro Obreiros da Vida Eterna, de 
Francisco Candido Xavier, pelo Espírito André Luiz,
capítulo XIII: “Compreendia, mais uma vez, que há
tempo de morrer, como há tempo de nascer.”

É sabido que temos mais ou menos estipulado, um tempo de vida. 
Esse tempo é planejado e o seu corpo é ajustado para que você tenha 
mais ou menos o tempo de vida estipulado para resgatar os erros 
cometidos no passado, auxiliar ou receber auxílio, entrar em contato com 
afetos ou desafetos e dar seu pequeno ou grande passo rumo a 
espiritualidade superior.
Não existe regra que vincula o tempo de vida à evolução espiritual. Um 
espírito muito evoluído pode viver poucos anos, som ente para 
"acabar" com os pequenos resíduos que o impedem de se libertar 
completamente dos ciclos reencarnatórios.
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Tempo de Vida



““ Dimas alcançara o período de renovação e, por
isso, seria subtraído à forma grosseira, de moda
a transformar-se para o novo aprendizado. Não
fora determinado dia exato. Atingira-se o tempo
próprio...”

Um espírito que não tem necessidade de reencarnar pode, por amor e 
renúncia, mergulhar na matéria para ajudar os que ama, vivendo o 
tempo suficiente para despertar os seus entes queri dos, voltando, 
assim que possível para o seu verdadeiro lar.
Um espírito pode viver muito e estar em degradante estado espiritual. 
A espiritualidade superior pode dar muito tempo de vida para tentar 
persuadir o "teimoso" a mudar o seu temperamento. A paternidade, o 
envelhecimento, os netos, tudo isso ajuda muito a amansar o coração, 
tornando-o mais dócil para aceitar os ensinamentos de amor ao próximo, 
o perdão e a vida após a morte.
.
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Tempo de Vida



Um espírito pode ter o seu "tempo de vida" 
estendido, por motivos variados, que geralmente
decorrem de intercessões externas. 

•Para facilitar o ingresso no mundo espiritual 
Alguns precisam de mais um "tempinho" para receber uma 

conversa confortadora, uma palestra amiga. Nos últi mos suspiros de 
vida muitos orgulhosos aceitam a palavra consolador a da vida 
eterna.

Também existe o caso daqueles que possuem resíduos tóxicos 
que precisam ser expurgados. A intercessão se dá por  ações boas 
realizadas, mesmo que tenham cometido erros que sat uraram seu 
corpo perispiritual, eles se tornaram merecedores d a devoção e 
carinho dos mentores espirituais e de apelos dos qu e lhe são caros.
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Prolongamento do Tempo de Vida



Um espírito pode ter o seu "tempo de vida" 
estendido, por motivos variados, que 
normalmente decorrem de intercessões
externas. 

•Para ajudar um grupo de pessoas.
Isso acontece com pessoas especiais, como por exemp lo, Chico 

Xavier, onde milhares de pessoas pediram que ele co ntinuasse vivo, 
para que pudesse por mais algum tempo auxiliar os q ue sofriam.

•Para algum tipo de trabalho Espiritual
Isso pode acontecer nos casos em que o espírito se modifica 

tanto que pode ser utilizado em tarefas de ajuda a humanidade ou um 
grupo de espíritos. Nesse caso o tempo de vida pode  ser estendido 
para que ele realize a tarefa espiritual.
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Prolongamento do Tempo de Vida



“...Segundo observamos, há existências que 
perdem pela extensão, ganhando, porém, pela 
intensidade. A visão imperfeita dos homens 

encarnados reclama o exame acurado dos 
efeitos, mas a visão divina jamais despreza 
minuciosas investigações sobre as causas..”

•Renúncia e dedicação ao próximo - Alguns médiuns, professores, filósofos, 
cientistas, etc. tem como objetivo ajudar um grupo ou até a humanidade e se 
dedicam tanto a tarefa, que acabam comprometendo a sua saúde e por 
consequência o seu tempo de vida. 

No livro Obreiros da Vida Eterna temos um trecho que trata sobre esse 
assunto: "- Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo  de que dispunha, não 
terá também desperdiçado a oportunidade, como aconte ceu a mim mesmo ? A 
situação do amigo a quem nos referimos, porém, é mui to clara. Dimas não 
conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe er a lícito utilizar, em virtude 
do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo.
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Utilização do Tempo de Vida



O transe da morte é sempre um estado de crise para 
qualquer indivíduo, variando conforme o adiantamento
moral de cada um. 

Daí a passagem do estado da matéria para a vida 
espiritual acarretar uma espécie de perturbação mais
ou menos longa, até que se quebrem todos os elos entre
o Espírito e sua organização física.

Vários fatores intervêm na situação do desencarnado  logo após a 
morte: a idade em que ocorreu a desencarnação (jovem ou idoso?), o  
tipo de morte (natural ou violenta?), se era apegado ou desprendido 
dos bens materiais, se tinha bons hábitos ou vícios inveterados, se 
possuía ideias materialistas ou espiritualistas. 

Que diremos, então, da morte em que o fenômeno de desagregação do corpo 
processa uma modificação muito mais violenta ?
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No momento da Morte



Daí a necessidade do adormecimento do Espírito,

logo após o desprendimento do corpo físico, para 
se

refazer do transe da morte.

Antes, porém, que o Espírito adormeça, ocorre o int eressante 
fenômeno de recordação da vida passada. Tem-se notícia de que, em 
fração de segundo, o Espírito revê, minuciosamente,  todos os fatos 
da vida terrena que acabou de deixar, cena após cen a, desde a 
infância até a desencarnação, desde o incidente mais  insignificante 
até o acontecimento mais importante. Naquele momento , o Espírito é
capaz de avaliar causas e consequências de todos os seus atos, sejam 
bons ou maus, como um registro para aproveitamento em vidas 
futuras. Só depois, sobrevêm o sono cujo tempo varia de Espírito para 
Espírito.
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No momento da Morte



Perispírito : Invólucro semi-material 
do Espírito. Nos encarnados, serve
de laço intermediário entre o 
Espírito e a matéria; nos Espíritos 
errantes, constitui o corpo fluídico
do Espírito. (Kardec, s. d. p., p. 
374)              

O que Allan Kardec diz a respeito da desencarnação:

Extinguindo-se as forças vitais, o Espírito se desprende do corpo no 
momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca 
ou instantânea. Por vezes, começa antes da cessação completa da vida; 
nem sempre é completada no instante da morte. Sabemos que entre o 
Espírito e o corpo existe um liame semi-material, que constitui o 
primeiro envoltório. Este liame não se quebra subit amente. E, 
enquanto subsiste, fica o Espírito num estado de perturbação comparável 
ao que acompanha o despertar.
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A separação do espírito e corpo



Como vimos anteriormente, os Espíritos levam 
consigo, para o Além-Túmulo, as qualidades boas
e más, todos os vícios e costumes e todos os 
conhecimentos e aptidões.    

Os criminosos vêem-se mergulhados em profundas trevas e só ouvem  
os lamentos de suas vítimas. 
Os suicidas só têm, na mente, o seu ato tresloucado. 
Aqueles muito ligados à vida material erram pelas vizinhanças do lar e 
do local do trabalho.
Os viciados e libertinos continuam a sentir enorme ansiedade e 
procuram a convivência de devassos que lhes saciem os apetites 
sexuais e os vícios. 
O avarento fica em estado de angústia, por não poder impedir q ue os 
herdeiros esbanjem a fortuna amealhada durante a vi da terrena.
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No Além túmulo



Em mensagem transmitida pelo 
Espírito 

Delphine de Girardin à médium Sra. 
Gostel na Sociedade Espírita de 

Paris, 
novembro de 1860.

Estranha mudança se opera no Espírito após a libert ação. Ele se 
evapora dos despojos que abandona, como uma chama se desprende 
do foco que a produziu; depois se dá uma grande perturbação e essa 
dúvida estranha: estou morto ou vivo? 

Buscamos no Livro dos Espíritos, capítulo  8, a quest ão 402, que 
ilustramos a seguir: “... os espíritos dedicados ao bem, ao se libertar da 
vestimenta carnal vão reunir-se a outros espíritos com os quais se 
instruem e trabalham. Todavia, a massa de homens vai seja para regiões 
ou mundos inferiores onde velhas afeições os evocam”.
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As primeiras impressões



A  alma impura, nesse estado, encontra-se 
pesada, é novamente arrastada para o 
mundo visível, pelo horror do que é

invisível
e imaterial.

Todavia, há Espíritos que vivem na Terra da Liberdade que é uma 
região, segundo informam os Espíritos, próxima à crosta terrestre, 
onde os desencarnados se entregam a mais completa i ndisciplina, 
por não aceitar a nova condição. Cada um faz o que quer e age de 
acordo com o livre-arbítrio, sem quaisquer restriçõ es morais. A 
tônica de suas vidas é a liberalidade. Muitas vezes, reencarnam sem 
passar por estágios nas Colônias de recuperação e sem analisarem as 
vidas anteriores. 
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Terra da Liberdade



O  Umbral é o local onde se abrigam os criminosos, que para lá se 
dirigem conduzidos pelas suas vítimas. Lá vivem tamb ém os viciados
e os libertinos, que procuram a companhia dos devassos que lhes 
saciam os apetites sexuais e os vícios.
É um lugar de extremo  sofrimento, "de choro e ranger de dentes". É a 
sede dos espíritos de baixo desenvolvimento espiritual da terra , é um 
lugar de trevas povoado de dor, gritos de sofrimento, gemidos, de um 
insuportável cheiro pútrido, o que já é suficiente para caracterizar o 
nível moral dos que ali residem. 
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Umbral



O Umbral também possui vários planos 
de

existência, conforme explica as questões 
101 a 106, do Livro dos Espíritos. Nele, os 
agrupamentos são determinados pelas 
afinidades vibratórias , semelhantemente 
a qualquer dos planos da vida.

Na obra Nosso Lar encontramos, nas palavras de Lísias: “O Umbral 
começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo 
não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de 
cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros 
numerosos”.
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Afinidades vibratórias



No livro Memórias de um Suicida , temos  um
relato dessa região e dos espíritos  que ali 

habitam.
Alguns videntes dizem  que quem ali se 

encontra, 
muitas vezes não consegue enxergar espíritos                  
consoladores, de tão densos que são os seus
corpos etéricos. 

Até quanto tempo uma alma pode passar no Umbral ? 
Em que circunstâncias a alma pode ser resgatada e ir para uma dimensão 
mais elevada ?

A) O tempo que sua consciência determinar. 
B) A partir de seu despertar para as verdades etern as. Um espelho 
sujo não pode refletir a luz.
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Vale dos suicidas



Como Deus não se compraz com o sofrimento eterno de seus filhos, 
passada uma fase de depuração dos fluidos mais dens os, sobrevêm 
ao Espírito o sono reparador a que estão sujeitos todos os recém-
chegados ao Mundo Espiritual. Nesse momento, Espíritos amigos e 
familiares recolhem os recém-desencarnados e os lev am para as 
diversas estações de repouso. Ao despertar desse sono, que pode 
variar de horas a séculos, o Espírito desencarnado começa a 
perceber o que está em sua volta. Surpreende-se ao encontrar um 
ambiente muito semelhante ao da Terra. Por esse motivo, muitos pensam 
que ainda estão vivos. 
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Sono reparador



Na erraticidade, o Espírito conserva sua
inteligência ou ignorância, idéias, 
concepções, ódios ou afeições. 
O que se abala com o desligamento do 
corpo é a memória, e a sua lucidez 
retornará segundo o nível moral do 
desencarnado e à medida que se apagam 

as
impressões.

Ao entrar no mundo dos Espíritos é acolhido pelos amigos que o vêm 
receber, como se voltasse de penosa viagem. Se a travessia foi feliz, 
isto é, se o tempo de exílio foi empregado de manei ra proveitosa para 
si e o elevou na hierarquia do mundo dos Espíritos,  eles o felicitam. 
Ali reencontra os conhecidos, mistura-se aos que o amam e com ele 
simpatizam, e então começa, para ele, verdadeiramen te, a sua nova 
existência. (Revista Espírita, abril de 1959, no 4, de Allan Kardec).
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Acolhimento espiritual



Só a partir de uma tomada de consciência da realidade em que se 
encontram, surgirão para eles novas oportunidades: estudos, tarefas, 
trabalho assistencial, tudo de acordo com o seu adiantamento espiritual, 
sua capacidade e suas necessidades. 
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Tomada de Consciência



Revista Espiritismo & Ciência.

Se nos fosse possível conhecer a extensão do nosso hoje, certamente 
saberíamos melhor aproveitar as oportunidades que nos são ofertadas por 
Deus. Portanto, como espíritas, cumpre-nos o dever de execução das 
palavras de Jesus, que nos determina “ Amar a Deus sobre todas a 
coisas e ao próximo como a nós mesmos”, e o Espírito de Verdade nos 
fornece o direcionamento que é a luz, o caminho corr eto para nos 
beneficiarmos da oportunidade de sermos espíritas c ristãos. 
“ Espíritas, amai-vos, espíritas instrui-vos”. 

Livro: À Sombra da Luz
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Mensagem de Alceu Costa Filho


