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1. 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, ja ́ 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. (S. JOÃO, cap. 
XIV, vv. 1 a 3.)
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”Independente da diversidade dos mundos, essas 
palavras de Jesus também podem referir-se ao 
estado venturoso ou desgraçado do Espírito na 
erraticidade.”
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Gênesis 6

14 Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste; divida-a em compartimentos e revista-a de 
piche por dentro e por fora.

(...)

16 Faça-lhe um teto com um vão de quarenta e cinco centímetros entre o teto e corpo da arca. 
Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior.

(...)

18 Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua 
mulher e as mulheres de seus filhos.
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Gn 8:7 Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando 
voltas.
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Mt 26:41 “Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é 
fraca.”

”Há muitas moradas na casa do meu Pai”. Qual é a morada do seu espírito?
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• Na semana passada:

• ”Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei; e serei

fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me 

matará.” (Gênesis 4:14)

• Hoje:

• ”O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim sete vezes será 

castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o matasse qualquer 

que o achasse.” (Gênesis 4:15)
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• O ponto de vista: difícil percepção do progresso

• A vida acontece nos dois planos: físico e espiritual

• O ser evolui nos dois planos, mesmo enquanto encarnado
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Na obra: O Evangelho segundo o Espiritismo
(continuação)

Onde: Capítulo 3 (”Há muitas moradas na casa de meu 
Pai”)

Tópicos:

Diferentes estados da alma na erraticidade: 1 e 2.

Diferentes categorias de mundos habitados: 3 a 5. 

Destinação da Terra. Causas das misérias humanas: 6 e 
7. 

Assuntos do próximo estudo
Antecipe sua leitura e contribua com nosso estudo!



Para fazer o culto no lar você precisará apenas de

30 minutos por semana e boa-vontade.

Se tiver dúvidas sobre como iniciar:

Fale com a gente!

Faça o Culto do Evangelho no Lar
O culto também faz parte do tratamento espiritual de todos nós!

Participe do nosso grupo de Whatsapp!


