
CÉU INFERNO



Temor da Morte
O Céu e o Inferno, capítulo II



Causas do temor da morte

1. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento 
inato do futuro; diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que 
aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. 

A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. 
Entretanto, a maior parte dos que nela crêem apresentam-se-nos possuídos de grande amor 
às coisas terrenas e temerosos da morte! Por quê? 
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Causas do temor da morte

2. Este temor é um efeito da sabedoria da Providência e uma conseqüência do instinto de 
conservação comum a todos os viventes. 

Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida 
futura, como contrapeso à tendência que, sem esse "eio, nos levaria a deixar prematuramente 
a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. 

(…)



Causas do temor da morte

3. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui; 
uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente.

(…)

A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na 
Terra, de não perder um só "uto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em 
inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas 
transitórias da vida terrestre. 



Causas do temor da morte

4. Para libertar-se do temor da morte é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de 
vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma idéia tão 
exata quanto possível (…)

No Espírito atrasado a vida material prevalece sobre a espiritual.  (…)

O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote 
também a necessidade de viver e o receio da destruição total; (…)

Esse temor decresce, à proporção que a certeza aumenta, e desaparece quando esta é completa. 



Por que os espíritas não temem a morte?
O Céu e o Inferno, capítulo II
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Por que não devemos temer a morte?

10. A Doutrina Espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura 
deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais 
um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu; o mundo espiritual aparece-
nos na plenitude de sua realidade prática; não foram os homens que o descobriram pelo 
esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm 
descrever a sua situação; aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases 
da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. 

(…)



O que nos resta após a morte?
CÉU, INFERNO OU PURGATÓRIO?

http://www.evandrooliva.com


CÉU



Céu 
(cap III, O Céu e o Inferno)

1. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais 
particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formada 
do grego coilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. 

Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e 
transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. 



Céu 
(cap III, O Céu e o Inferno)

Segundo a opinião mais comum, havia sete céus e daí a expressão — estar no sétimo céu — 
para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem nove céus, em cada um dos 
quais se aumenta a felicidade dos crentes. 

O astrônomo Ptolomeu contava onze e denominava ao último Empíreo por causa da luz 
brilhante que nele reina. 



Céu 
(cap III, O Céu e o Inferno)

A teologia cristã reconhece três céus: o primeiro é o da região do ar e das nuvens; o segundo, o 
espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a 
habitação dos que o contemplam face a face. 

É conforme a esta crença que se diz que S. Paulo foi alçado ao terceiro céu. 



Céu 
(cap III, O Céu e o Inferno)

2. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de 
considerar a Terra centro do Universo, e limitada a região dos astros. 

É além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada 
do Todo-Poderoso. 

Singular anomalia que coloca o Autor de todas as coisas, Aquele que as governa a todas, nos 
confins da criação, em vez de no centro, donde o seu pensamento poderia, irradiante, 
abranger tudo! 



Céu 
(cap III, O Céu e o Inferno)

Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas — reveladoras da sabedoria e onipotência 
do Criador —, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos 
favorecidos quanto à habitabilidade. E, assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria 
da Terra a única sede da vida e nela degredaria as suas criaturas prediletas? 

Revelando-nos a Ciência mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem 
intuito, antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. 



INFERNO



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero, e 
perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. 

Comparando-os, encontram-se neles numerosas analogias; ambos têm o fogo material por base de 
tormentos, como símbolo dos so"imentos mais atrozes. Mas, coisa singular! os cristãos exageraram em 
muitos pontos o inferno dos pagãos. (…)

(…) e Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. 

Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista nos suplícios do 
Tártaro.



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos — Demônio ou Satã — com a diferença, 
porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem 
ser mau; retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, 
mas não induzia os homens ao pecado para des"utar, tripudiar dos seus so"imentos. Satã, no 
entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de 
demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. (…)

O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão.  (…)

Obs: Demônio deriva de Daemon, ou seja, Gênio ou Sábio.



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

5. As mesmas considerações que, entre os antigos, tinham feito localizar o reino da felicidade, 
fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. 

Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os 
lugares inferiores, isto é, o centro da Terra, para onde se acreditava servirem de entradas 
certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. 

Os cristãos também colocaram ali, por muito tempo, a habitação dos condenados. 



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elíseos e do outro o Tártaro; o Olimpo, morada 
dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. 

Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos para deles tirar as 
almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. 

Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício: estavam, tal como para os pagãos, 
nos lugares baixos. 

A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu 
estelar, que se reputava limitado. 



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

6. Esta mistura de idéias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só 
golpe destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para 
conceber a infinidade do Espaço e o número infinito dos mundos; a Terra para eles era o 
centro do Universo; não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas; tudo se limitava 
ao seu ponto de vista: as noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus 
encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas; 



Inferno 
(cap IV, O Céu e o Inferno)

Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos 
culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que 
constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as idéias do inferno pagão se 
perpetuaram até aos nossos dias. 

Quando cita o GEENA, onde há ranger de dentes, ele se referia a um imenso lixão que 
ficava em constante combustão, com odores fétidos. Ele portanto falava do que existia, e não 
do inferno.



PURGATÓRIO



Purgatório 
(cap V, O Céu e o Inferno)

7. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas 
senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o so"imento absoluto. 

O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas 
passam, sem transição, à mansão dos justos. 



Purgatório 
(cap V, O Céu e o Inferno)

8. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. 

As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao 
fogo eterno. Mas, também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. 

Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não so"em, 
também não gozam da bem-aventurança. (E de lá não saem…)



Purgatório 
(cap V, O Céu e o Inferno)

1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 
593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o 
inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. 

O princípio do purgatório é, pois, fundado na eqüidade, porque, comparado à justiça humana, é a 
detenção temporária a par da condenação perpétua. 

Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos? 

Obs: a criação do purgatório é seguida das indulgências, amplamente vendidas para resgatar almas.



Dante Alighieri



Dante Alighieri

Dante Alighieri (Florença, 25 de maio de 1265 — Ravena, 13 ou 14 de setembro 
de 1321) foi um escritor, poeta e político italiano. É considerado o primeiro e 
maior poeta da língua italiana, definido como il sommo poeta ("o sumo poeta"). 

Disse Victor Hugo que o pensamento humano atinge em certos homens a sua 
completa intensidade, e cita Dante como um dos que "marcam os cem graus de 
gênio". 

E tal é a sua grandeza que a literatura ocidental está impregnada de sua 
poderosa influência, sendo extraordinário o verdadeiro culto que lhe dedica a 
consciência literária ocidental.



Dante Alighieri

Foi muito mais do que literato: numa época onde apenas os 
escritos em latim eram valorizados, redigiu um poema, de viés 
épico e teológico, La Divina Commedia (A Divina Comédia), 
o grande poema de Dante, que é uma das obras-primas da 
literatura universal e um dos pontos mais altos atingidos pelo 
espírito humano. 

A Commedia se tornou a base da língua italiana moderna e 
culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo.



A divina comédia



http://www.evandrooliva.com


Campos Elíseos
Os Campos Elísios é o paraíso na mitologia grega, um lugar do mundo dos mortos 
governado por Hades, oposto ao Tártaro (lugar de eterno tormento e so"imento). 
Nos Campos Elísios, os homens virtuosos repousavam dignamente após a morte, 

rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia, 
descrição semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos. 

Neste lugar, só entram as almas dos heróis, santos, sacerdotes, poetas e deuses. As 
pessoas que residiam nos Campos Elísios tinham a oportunidade de regressar ao 

mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiam.
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Na mitologia grega, o Tártaro é personificado por um dos deuses primordiais, 
nascidos a partir do Caos. Suas relações com Gaia geraram as mais terríveis 

bestas da mitologia grega, entre elas o poderoso Tifão.

Assim como Gaia é a personificação da Terra e Urano a personificação do Céu, 
Tártaro é a personificação do Mundo Inferior. 

Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino 
de Hades, o mundo dos mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo são 

enviados e onde são castigados por seus crimes. Lá os Titãs são aprisionados por 
Zeus (Júpiter), Hades (Plutão) e Poseidon (Netuno) após a Titanomaquia.

Tártaro
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E você, o que acha? Existem?
Céu, inferno e purgatório?
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E como é no Espiritismo?
Céu, inferno e purgatório?
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Como é o INFERNO no Espiritismo? 

Não é um lugar, é um estado de espírito que a 
própria pessoa se transporta, encarnado ou não. 

Deus supremamente justo, jamais permitiria o 
so"imento eterno de sua criação.
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Como é PURGATÓRIO no Espiritismo? 

Também um estado de espírito. 

Mas é um pouco mais lógico com a Justiça Divina. 

Algumas pessoas comparam o UMBRAL ao 
purgatório - é uma imagem pálida da realidade, mas 
muito incompleta.
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Como é o CÉU no Espiritismo? 

Também não é um lugar, e sim estado de espírito. 

Um céu inútil de eterno gozo, enquanto pessoas que 
amamos so"em no inferno ou purgatório, e que nada 
podemos fazer é imagem assustadora deste angustiante 
paraíso descrito.

O céu para o espiritismo se resume em uma palavra: 
AMOR!
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