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ESPÍRITAS DIANTE DO DESENCARNE 

 
 

Toda filosofia permeia por orientar homens e mulheres 

diante da morte do corpo físico. 

O Espiritismo, não apenas conforta, mas esclarece a razão dos que 

lamentam e sofrem com a passagem de um ente querido. 

 

Toda religião aceita a continuidade da vida. 

O Espiritismo não demonstra com argumentações prováveis, mas 

estabelece a linha de evolução paulatina da consciência em diferentes 

estágios de aperfeiçoamento. 

 

O pensamento religioso ordinário, aceita que existe reajuste 

alem da vida física. 

O Espiritismo apresenta abençoado modelo de renovação pelo 

despertar do arrependimento e que o sofrimento é parte da regeneração 

do Espírito. 

 

As religiões explicam que a alma, será punida pelos erros em 

regiões infernais. 

O Espiritismo explana que a alma, reconhecer-se-á de posse de 

suas próprias escolhas, pautando que a Terra é abençoada escola que 
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recebe os alunos reencarnados para extinguir erros e expiar através das 

provas capitulares o mal que se tenha feito. 

 

Os religiosos elegeram um lugar chamado céu, para que a 

imaginação suspire pela suprema felicidade. 

O Espiritismo não impõe a demarcação de lugar reservado aos 

venturosos, mas combina a superação depurativa que o ser tem a 

trilhar, implantando em si uma felicidade operante dos que preferem 

servir nas sombras ante a estagnação do paraíso contemplativo. 

 

Os que procuram um Deus humano,suplicam o testemunho 

da Providencia celestial as suas necessidades. 

Os seguidores espíritas, contudo, entendem um Deus amor que 

liberta as criaturas para que sejam responsáveis pelas próprias 

iniciativas. 

Os Espiritistas, contudo, não devem temer o processo 

desencarnatório como roteiro preciso a Evolução. Para todos eles 

a morte do corpo físico é sublime ditame da Vida Superior para 

cumprimento da limitação na matéria e renovação para o Espírito 

Imortal. 

Ernesto 

 


