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Pluralidade dos Mundos 

Qualquer pessoa que pensa, ao olhar à noite, o céu estrelado, mesmo vendo 

uma ínfima parte do universo infinito, não pode deixar de pensar que deve 

existir seres vivos habitando-os. 

Acreditar que só os haja no planeta Terra seria duvidar da sabedoria de Deus, 

que não fez coisa alguma inútil.  

Certamente, a esses mundos o Pai há de ter dado uma destinação mais séria 

do que a de nos recrearem a vista.  

. 

Jesus referiu-se em algum momento de 

suas pregações à existência de outros 

mundos habitados ? 



Pluralidade dos Mundos 

Uma das maiores revelações dos Espíritos superiores, que ditaram a Doutrina 

Espírita a Allan Kardec, sem sombra de dúvida, é a existência de vida 

humana em outros planetas; por outras palavras: pluralidade dos mundos 

habitados, que é um dos cinco princípios básicos da Doutrina Espírita. Essa 

questão é tratada, especialmente, em O Livro dos Espíritos (perguntas 55 a 

58, 172 a 188 e 234 a 236) e em O Evangelho Segundo o Espiritismo 

(Capítulo III – Há Muitas Moradas na Casa de meu Pai). 

Pluralidade dos mundos habitados - um 

dos cinco princípios básicos da 

Doutrina Espírita. 



Pluralidade dos Mundos 

- Sim ! Há vida em todos os globos que se movem no Espaço ! 

- Deus povoou de seres vivos os mundos e pensar ao contrário será duvidar 

de Sua sabedoria, por que o Criador faria coisas (mundos) inúteis ? 

- a constituição física dos habitantes difere de mundo a mundo, embora a 

forma corpórea, em todos os mundos seja a mesma da do homem; 

- mundos afastados do Sol têm outras fontes de luz e calor, adequados à  

constituição dos respectivos habitantes;  

- muitos mundos têm fontes próprias, tais como a eletricidade, com outros 

empregos, sem compreensão terrena. 

Livro do Espíritos 

Há vida em outros mundos ? 

Questões 55 a 59 



Pluralidade dos Mundos 

- a existência corporal na Terra é das mais grosseiras e distantes da perfeição; 

- o início dessas existências não terá sido aqui, bem como seu término 

também não o será; 

- a multiplicidade de vidas na Terra proporciona uma enorme gama de 

aprendizados ao Espírito; 

em cada mundo há uma gradação de valores morais dos seus habitantes; 

- infância e duração da existência nos mundos superiores à Terra são 

mais curtas, dado que corpos mais sutis têm menos fatores a miná-los; 

- o perispírito (corpo que reveste o espírito) é formado de matéria específica de 

cada mundo, sendo que os espíritos puros têm envoltórios “extremamente” 

etéreo. 

Questões 172 a 188 

O conhecimento de detalhes físicos e 

morais sobre os habitantes de outros 

mundos perturbaria aos terrestres, daí 

não lhes ser revelado ainda. 



Pluralidade dos Mundos 

1ª Parte, Cap. I, n° 2 

Por seria a Terra o único planeta povoado de seres racionais ? A razão se 

recusa a admitir semelhante nulidade do infinito e tudo nos diz que os 

diferentes mundos são habitados. 

1ª Parte, Cap. I, n° 100 

Em mundos mais adiantados o homem se põe em comunicação com os 

espíritos com maior facilidade e os vê com frequência. 

2ª Parte, Cap. XXVI, n° 296 

As descrições que os espíritos fazem sobre outros mundos devem ser vistas 

com extrema cautela; os bons espíritos dão informação sobre os habitantes de 

diferentes mundos, com o objetivo precípuo do nosso melhoramento moral. 

O Livro dos Médiuns 



Pluralidade dos Mundos 

Cap. III, n° 3 e 4 

 

Há mundos cujas condições morais dos seus habitantes são inferiores às da 

Terra; em outros, são da mesma categoria; há mundos mais ou menos 

superiores e, finalmente, há aqueles nos quais a vida é, por assim dizer, toda 

espiritual; 

Aqui foram classificados os mundos habitados, segundo seu estado moral e 

destinação. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 



Pluralidade dos Mundos 

Cap. XI, n°s 7 a 9 

 

- Desde toda a eternidade Deus criou mundos materiais e seres espirituais, 

pois se assim não fora tais mundos careceriam de finalidade; 

- Os seres são criados simples e ignorantes, tendo por final a evolução, rumo à 

angelitude; 

- Antes da existência da Terra mundos sem conta haviam sucedido a mundos. 

A Gênese 



Pluralidade dos Mundos 

1. Jesus referiu-se em algum momento de suas pregações à existência de 

outros mundos habitados ? 

2. É a mesma a constituição física dos diferentes globos que circulam no 

Universo ? 

3. Existem em outros planetas indivíduos inferiores aos habitantes da Terra ? 

4. Segundo o Espiritismo como podem ser classificados os diferentes mundos 

habitados ? 

5. Dentre os diversos planetas existentes no Universo, qual é a situação da 

Terra ? 

Roteiro do Estudo 



Pluralidade dos Mundos 

Questão 1 - Jesus referiu-se em algum momento de suas pregações à 

existência de outros mundos habitados ?  

 

Sim, quando Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 

crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai; se assim não 

fosse, já eu vo-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que 

me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para 

mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais" (João, 14:1 a 3). 

O Mestre estava nos ensinando o 

princípio da pluralidade dos mundos 

habitados 



Pluralidade dos Mundos 

A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que 

circulam no espaço infinito e oferecem, aos Espíritos que neles encarnam, 

moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos Espíritos. As 

necessidades vitais num planeta poderão não ser as mesmas, e até opostas, 

noutro. 

Nosso sistema planetário ocupa um ponto ínfimo no universo. Haja vista que 

ele pertence a um grupamento estelar, ou galáxia, chamada Via-Láctea, onde 

existem bilhões de estrelas, algumas tão grandes que uma só ocupa espaço 

igual ao ocupado pelo Sol e quase todos os planetas que este arrasta 

consigo. (N.R.: A estimativa mais recente feita pelos astrônomos revela que 

existem na Via-Láctea cerca de 400 bilhões de estrelas.) 

A constituição física dos diversos 

planetas 



Pluralidade dos Mundos 

Questão 2 - É a mesma a constituição física dos diferentes globos que 

circulam no Universo ?  

Não, pois segundo os ensinos dos Espíritos, as condições dos mundos são 

muito diferentes, dependendo do grau de adiantamento ou de inferioridade dos 

seus habitantes.  

Questão 3 - Existem em outros planetas indivíduos inferiores aos 

habitantes da Terra ?  

Sim, do mesmo modo que há em determinados planetas Espíritos superiores 

aos que habitam a Terra há os em que seus habitantes são bem inferiores aos 

da Terra, física e moralmente, enquanto que outros possuem a mesma 

categoria e outros, mais ou menos superiores.  

As diferentes categorias dos mundos 

habitados 



Pluralidade dos Mundos 

Questão 4 - Como podem ser classificados os diferentes mundos 

habitados ?  
a) Mundos primitivos – Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Nele a 

vida se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e, por isso 

mesmo, as paixões reinam soberanas.  

b) Mundos de expiação e provas – Nesses mundos o mal predomina. É a atual 

situação da Terra, onde vive o homem a braços com tantas misérias. 

c) Mundos de regeneração – Transição entre os mundos de expiações e os mundos 

felizes. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas estão livres do orgulho, 

inveja e ódio, por exemplo. 

d) Mundos ditosos ou felizes – Onde o bem sobrepuja o mal e, por isso, a felicidade 

impera. 

e) Mundos celestes ou divinos – Nele vivem os Espíritos depurados e reina o bem, 

onde todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. 

 

Kardec nos oferece uma classificação 

em cinco categorias, que nos permite 

uma visão desses mundos. 



Pluralidade dos Mundos 

Questão 5 - Dentre os diversos planetas existentes no Universo, qual é a 

situação da Terra ?  

Planeta ainda muito novo, a Terra está, segundo o Espiritismo, situada na 

categoria de mundo de expiação e provas. 

Alana Kardec 



Pluralidade dos Mundos 

Os três primeiros mundos, primitivos, de expiação/provas e regeneração 

servem de moradias aos espíritos sujeitos à leis da reencarnação em mundos 

materiais, porque ainda estão em desenvolvimento do seu potencial espiritual. 

Nos dois últimos, ditosos/felizes e celestes/divinos são para espíritos que 

não precisam mais do concurso de mundos materiais. Trabalham, aprendem, 

criam de outras formas. Colaboram,  eficientemente, nas obras do Pai, 

auxiliando seus irmãos em desenvolvimento. Vivem a vida plena do Espírito 

Imortal. 

Os espíritos encarnados em mundos materiais não permanecem sempre no 

mesmo. Quando nada mais têm de aprender com as experiências que ele 

proporciona, passa a reencarnar-se em um mundo superior, onde continua 

fazendo a sua evolução, o seu desenvolvimento.  E assim, sucessivamente, 

até atingir o estado de espírito puro.  

Necessidade de Reencarnação 



Pluralidade dos Mundos 

Após um relativo desenvolvimento intelectual, em mundos inferiores, se 

inicia o desenvolvimento moral que, dentro das possibilidades de cada um, 

impulsiona o abando da vida material, de tal forma que “nos mundos  mais 

avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.” 

Convém lembrar também que dentre os mundos da mesma categoria há 

diferenciações, sempre de acordo com o grau de evolução predominante em 

seus habitantes.  

Mesmo quando mundo muda de categoria, pode- se permanecer nele, desde 

que continue a oferecer oportunidades de novas experiências. Somente 

quando não se tem mais nada a aprender no mundo em que se está é que  o 

espírito liberta-se da necessidade de reencarnação em mundo igual ao seu. 

São sábias e perfeitas as leis divinas. 



Pluralidade dos Mundos 

Os mundos habitados somente por Espíritos desencarnados, ou errantes,  são 

chamados de  mundos transitórios, por abrigarem, em sua psicosfera, 

espíritos que lá residem transitoriamente, descansando de uma longa 

erraticidade, estudando, trabalhando e se preparando para futuras 

encarnações em outros planetas deste Universo infinito (que poderá ser a 

própria Terra). Nesses globos não existe vida, ou seja, a sua superfície é 

completamente estéril. Entendamos por Espíritos errantes aqueles que se 

encontram no estado de desencarnados, esperando para reencarnar e dar 

continuidade à sua caminhada rumo à perfeição moral. 

As colônias espirituais são regiões da espiritualidade, ligadas a determinados 

mundos materiais. Em tese, pode haver colônias espirituais ligadas a mundos 

transitórios, como exemplo, temos a Colônia Espiritual “Nosso Lar”. 

Mundos transitórios 

Existe diferença entre Mundos Transitórios 

e Colônias Espirituais ? 



Pluralidade dos Mundos 



Pluralidade dos Mundos 

A série "André Luiz" nos esclarece a respeito destas diversas regiões 

espirituais. Na obra "Libertação", cap. 4, há referência sobre uma cidade 

situada "no vasto domínio das trevas" limítrofe com a Terra, assim descrita por 

André.  

No Livro "No Mundo Maior" da mesma serie, André Luiz nos traz notícias 

sobre uma ''organização de assistência em zona intermediária atendendo a 

estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal 

e a discípulos recém libertos do campo físico.  

No livro '' Voltei ", do Irmão Jacob, o autor nos fala sobre uma colônia 

espiritual, situada em esferas mais elevadas: "(...) A estrada que percorríamos 

marginava-se de flores... Arvores próximas pareciam cobertas de estrelas.(...). 

Mundos transitórios 



Pluralidade dos Mundos 

Seriam os mundos transitórios, que a respeito deles tão pouco os Espíritos 

Superiores falaram a Kardec, estas mesmas colônias ou regiões espirituais 

que  André Luiz nos fala ?  

 

E evidente que tais locais são destinados aos Espíritos desencarnados, ainda 

necessitados de reencarnações (portanto, Espíritos errantes) e, intimamente 

ligados ao nosso planeta pelas ações cometidas no pretérito. O fato de os 

Espíritos, que fizeram "O Livro dos Espíritos", terem afirmado que a Terra foi 

um mundo transitório na sua formação planetária levou Kardec a dizer:  

 

Mundos transitórios ou Colônias 

Espirituais ? 



Pluralidade dos Mundos 

Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do 

homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas 

camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres 

orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos 

se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas 

necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. 

Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma 

coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre os bilhões de mundos que 

circulam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na 

multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade 

dos outros? Deus só os teria feito para recrear os nossos olhos?  

Comentário de Kardec:  

Nada existe de inútil na Natureza: cada 

coisa tem a sua finalidade, a sua 

destinação; nada é vazio, tudo é habitado, 

a vida se expande por toda parte. 



Pluralidade dos Mundos 

Obrigado 


