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O TRABALHO DO ESPÍRITO – A VIDA NO MUNDO ESPIRITUAL 

 
 
Trago-lhes divinas bênçãos, meus queridos amigos. 
 
Ouve-se as pessoas dizerem, repetidamente: “Se Deus existe e realmente existe 

uma ordem divina, como podem acontecer tantas coisas terríveis na Terra?” Vocês 
todos sabem e aprenderam que os seres humanos criam seus próprios destinos. Que 
tenham que carregar fardos tão pesados é resultado de quebrarem leis espirituais, com 
frequência inconscientemente. Ainda assim, não lhes explicará suficientemente, even-
tos como as guerras nos quais por decisão de poucos, muitos que parecem inocentes 
têm de sofrer pesado destino. Ao que eu respondo: em primeiro lugar, mesmo em 
desastres de grupo ou de massa, um indivíduo nunca precisará vivenciar nada que não 
sirva ao seu próprio destino. Em segundo lugar, todas as pessoas, exceto aqueles pou-
cos que já alcançaram estado mais alto de purificação, também compartilham a res-
ponsabilidade pelas guerras e outros desastres de massa. Não apenas os políticos ou 
aqueles poucos que visível e publicamente moldam a história mundial devem ser res-
ponsabilizados pelas guerras, mas cada pessoa que com pensamentos e emoções im-
puras, polui a “reserva cósmica" e um dia, isso deverá ter efeito. 

 
Cada pensamento de ódio, de separação, de egoísmo, de injustiça, de discrimi-

nação, de querer mais para si do que para o vizinho, enfim cada pensamento que que-
bre as leis de Deus é um tijolo na enorme estrutura espiritual – a guerra – que precisa 
primeiro ser formada em espírito antes de manifestar a destruição no plano material. 
Se somente pequena parte da humanidade semeasse a paz, as guerras não existiriam, 
apesar de alguns políticos inescrupulosos. A maioria, incluindo os meus amigos aqui, 
abriga pensamentos de ansiedade, senão pensamentos de ódio, de desconfiança e se-
paração, como entre um grupo e outro – tudo isso viola a lei da irmandade. Cada pen-
samento deste tipo, cada emoção é uma contribuição significativa para irromper a 
guerra. 

 
Isto não se aplica a pensamentos e sentimentos apenas, ou a reações individuais 

a questões e opiniões políticas gerais. Mesmo quando as pessoas estão livres de falsas 
reações referentes à sociedade em geral, mas reagem em suas vidas privadas de manei-
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ras negativas e errôneas, esta energia contribuirá para precipitar uma guerra ou outra 
catástrofe de massa. Somente quando se purificam de dentro para fora, limpam suas 
emoções e pensamentos e então preenchem seu destino da melhor forma, onde quer 
que estejam, poderão se tornar condutores da paz. De maneira indireta, ao viver espi-
ritualmente, as pessoas fazem mais a favor ou contra a guerra do que políticos ou ho-
mens de estado, meus queridos amigos.  

 
 Questionem-se honestamente, entrem no sentimento, examinem-se quando 

enviam – talvez até agora inconscientemente – tal “veneno” que auxilia e favorece os 
poderes que promovem a guerra. Olhem para alguns dos seus irmãos com os quais 
talvez tenham dificuldades. Pode ser que estes os tenham ferido e vocês não consigam 
superar ou entender isto. Contudo, tentem olhar a questão de outro ponto de vista. 
Tentem ver que talvez a outra pessoa tenha reagido a você por cegueira, ignorância e 
grande insegurança interior, erroneamente tentando se proteger. Considerem quantas 
vezes vocês mesmos tiveram reação parecida e talvez tenham ferido outro ser huma-
no, não porque queriam, mas porque dentro de sua própria insegurança cega acharam 
que esta era a melhor maneira de se protegerem. Na mesma medida que vocês mes-
mos fazem isto, isto será inevitavelmente feito a vocês por outros, embora nem sem-
pre pela mesma pessoa. À medida que reconhecem e entendem esta situação, reco-
nhecerão o comportamento do outro, até então inexplicável pelo que é simplesmente, 
da maneira que expliquei aqui. Com este entendimento, a ferida desaparecerá e a 
compreensão do outro lado aumentará consideravelmente porque vocês mesmos a 
experimentaram e tornaram parte de sua consciência. Da compreensão vem a empatia 
e este é o caminho do amor. Com amor constroem sua felicidade, ganham conheci-
mento e sabedoria, preenchem suas vidas e assim contribuem para a causa da paz. 
Cumpram esta pequena tarefa, meus amigos, cada um de vocês, encarem-na seriamen-
te e não superficialmente e então sentirão grande libertação. Vocês se libertarão de um 
fardo. 

  
Tentem não focar sempre em si mesmos e em sua dor. Tentem ver o outro. 

Esqueçam de si mesmos por um momento, tentem entender o outro no sentido que 
expliquei anteriormente. Vejam a dor dele e não a sua, vejam a insegurança dele e não 
a sua. Peçam a Deus que lhes dê a luz da verdade e do conhecimento para olhar toda 
a situação como realmente é e não da maneira que vocês tentam mostrá-la do seu 
ponto de vista. Posso prometer-lhes, meus amados que se verdadeiramente desejarem 
entender a necessidade e a solidão do outro, não experimentarão aqueles atos errô-
neos como dolorosos. Podem se libertar do sofrimento concentrando-se no “tu” ao 
invés do “eu” e pedindo a Deus para dar-lhes a visão completa da verdade. Se este 
desejo estiver genuinamente presente será atendido. Mas nós sabemos muito bem que 
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têm de estar realmente decididos para serem verdadeiramente motivados por um de-
sejo genuíno. Considerem esta, uma ocasião para se testarem. 

  
E agora, meus queridos amigos gostaria de atender o desejo de alguns amigos e 

como exceção, falar da vida nos mundos do espírito. Voltarei ao assunto no futuro 
quando surgir oportunidade, porque neste curto período de tempo, só posso dizer 
pouco a respeito da imensurável complexidade dos mundos do espírito e suas diferen-
tes condições e inter-relacionamentos. 

  
Quando seres humanos ouvem sobre as esferas do além, frequentemente pen-

sam que é tudo muito parecido com as condições na Terra e não conseguem acreditar. 
Mas na verdade, meus queridos, tudo que vocês têm no seu mundo também existe no 
mundo espiritual, e muito mais. Pois os objetos terrestres são apenas o reflexo, a imi-
tação das coisas espirituais correspondentes. Na realidade, estas não poderiam existir 
no seu mundo a menos que existissem primeiro em espírito. Portanto as coisas espiri-
tuais não são como os seres humanos pensam com frequência, símbolos. É o contrá-
rio: as coisas terrestres são símbolos que representam a realidade espiritual. Há muito 
material nisto para se meditar. No entanto, as coisas do mundo espiritual estão em 
relação diferente às entidades espirituais do que uma coisa terrestre, uma paisagem 
terrestre está para os seres humanos. No mundo espiritual, paisagens ou objetos são 
expressão mental, produto da mentalidade do respectivo ser espiritual; no mundo 
humano, os objetos ou paisagens parecem não ter nada a ver com o indivíduo. Acre-
dita-se que existam independentemente do indivíduo, puramente funcionais, se é que 
se pode dizer assim. É lógico que para os seres humanos é difícil de entender. Mas, 
oportunamente seu conhecimento aumentará. 

 
 Existe um número infinito de esferas, da mais superior e mais pura a mais pro-

funda e mais impura com gradações imensuráveis para os humanos, nos entremeios. 
Nem todos os seres que já não estão sujeitos ao ciclo da encarnação já estão nas esfe-
ras espirituais mais altas. Estes precisam se desenvolver mais, o que acontecerá no 
mundo espiritual. O mundo superior é o que nós chamamos “a casa de Deus”, embo-
ra isto não deva ser entendido literalmente. Espíritos de desenvolvimento superior 
que ainda não vivem na esfera mais alta recebem acesso ocasional a estes esplendores 
superiores. Estes mundos consistem de matéria sutil de tamanha harmonia e beleza 
imensurável que vocês, meus amigos, não podem imaginar. A mais bela paisagem na 
Terra é contaminada com impureza e desarmonia se comparada a esta beleza. A mais 
bela e magistralmente executada música na Terra é dissonância se comparada aos sons 
espirituais – e assim por diante. Faltam-me palavras para descrevê-lo e lhes faltam os 
conceitos. Tudo é criado de raios, tudo está em movimento, em mudança e ainda as-
sim em equilíbrio. Esta contradição aparente não pode ser adaptada para seus concei-
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tos verbais, assim como também me é impossível transmitir a idéia aproximada dos 
esplendores encontrados nas esferas altas e mais altas.  

  
Os seres que lá residem têm de cumprir suas tarefas no grande plano, até que 

todos os seres tenham retornado a Deus. Reinam maravilhosa ordem e organização. 
As mais diversas esferas existem aqui. Posso somente falar-lhes muito pouco a respei-
to. Há esferas de música e cor, onde sons são cores e as cores são sons – e ao mesmo 
tempo são também fragrâncias. Na terra tudo é separado, não há unidade. 

  
Uma esfera no mundo espiritual poderia ser chamada de esfera da ciência. Con-

tudo, não é como sua ciência humana. Todo conhecimento que existe, o qual a huma-
nidade descobre apenas parcial e gradualmente é abertamente mostrado. Existe a esfe-
ra da história, se posso chamá-la assim. Esta não trata apenas da história da terra, mas 
também da história da criação, e aqui tudo pode ser observado. Vocês só têm de ima-
ginar um filme. Tudo está gravado no sopro de Deus, e se pode rever outra vez. Espí-
ritos suficientemente avançados no seu desenvolvimento e que tenham um interesse 
específico assumem uma tarefa específica. São então guiados a esta esfera por especia-
listas espirituais e com a ajuda destes estudam por algum tempo para aprender o que é 
necessário e vantajoso para a tarefa escolhida. Aprendem o plano da salvação, a histó-
ria da criação e tudo que diz respeito a isso. Aqui também estão os planos esboçados 
para o futuro, apenas como moldura, dando para cada alma espaço suficiente para 
determinar tempo e consequências com seu livre arbítrio. Esta esfera também é de 
beleza inimaginável. Então, há a esfera onde os espíritos das crianças que morreram, 
são treinados e educados. Esta esfera também é de grande beleza. Existem muitas, 
muitas mais. 

  
As esferas que já não pertencem mais a estes patamares também contém notá-

vel beleza. Nestas também, a beleza é maior do que o que há de mais lindo na terra. 
Muitas possibilidades e variedades das esferas que mencionei existem também aqui. 
Mas sua perfeição não é tão completa quanto das esferas similares dos patamares su-
periores. Tudo depende do estágio de desenvolvimento das entidades. A receptividade 
para a felicidade, harmonia e inteireza, depende completamente do estágio de desen-
volvimento. 

  
Existem esferas de purificação das quais a Terra é uma. Estas esferas de purifi-

cação existem em vários níveis de desenvolvimento. Existem além dessas, muitos ti-
pos de escolas e universidades. Existem hospitais, meus queridos, onde almas aflitas 
são cuidadas e curadas. Existem locais de descanso, também em diferentes graus - tu-
do correspondente ao desenvolvimento para espíritos que deixaram seus corpos e 
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também para espíritos que vieram descansar no mundo espiritual após o cumprimento 
de uma grande tarefa. Estes seres precisam de descanso por certo período de tempo. 

  
Outras esferas poderiam ser chamadas de esferas de recepção. Também são 

bonitas e com frequência, mais que sua esfera terrestre. Estas são para entidades espi-
rituais que talvez ainda não estejam no nível de merecerem contentamento contínuo. 
Entretanto, cumpriram com suas vidas bem, dentro dos limites de suas possibilidades 
e precisam e merecem um tempo de recuperação antes que possam retomar o seu ca-
minho de desenvolvimento. 

  
Dentro de uma extensa esfera com diversos departamentos, existem lugares es-

pecíficos onde são preparadas as encarnações. Em hospitais de tipo muito específico 
entidades espirituais medicinalmente treinadas trabalham na preparação de fluidos 
como já expliquei. Fluídos são misturados, tornando a entidade inconsciente no mo-
mento. Em outra parte desta esfera são discutidas as encarnações. Aqui, seres superio-
res especificamente treinados conhecem com exatidão as leis e as encarnações passa-
das de uma alma individual, estudaram a carga ainda necessária para terem méritos, 
habilidades, o que foi cumprido e o que ainda permanece. Conhecem o caminho intei-
ro do destino da alma individual de forma a serem capazes de averiguar e planejar as 
circunstâncias e condições mais vantajosas para a próxima vida na terra, incluindo os 
méritos e obstáculos que cada entidade deve trazer para a terra para seu maior pro-
gresso. O ser que está para encarnar discute a vida vindoura com os seres superiores, 
expressa seus desejos e ouve conselhos. 

  
Existem também as diferentes esferas de purificação e gradação, cada uma de 

acordo com estágios de desenvolvimento. Futuramente falarei mais a respeito de co-
mo os destinos das entidades se desdobram e como o desdobramento influencia o 
processo de purificação e de que consiste este processo. Compreenderão então, as 
funções das diferentes esferas de purificação. Aqui, apenas direi bem brevemente, que 
há uma esfera específica onde uma vida é vista, às vezes até muitas vidas. Algumas 
vezes, a última vida é relacionada com a que a precedeu e somente a comparação en-
tre as duas propicia a completa compreensão. O espírito que recém concluiu a sua 
vida terrestre vê sua vida com tal clareza que não mais pode fingir e dar desculpas 
como humanos gostam de fazer. Estes têm a tendência de deslocar seus reais motivos 
e usar máscara de maneira que as suas correntes puras se poluem por qualidades im-
puras. Mas, aqui tudo é claro e aberto. 

  
Isto não deve ser confundido com o famoso fenômeno pós-morte em que a 

pessoa vê sua vida se desenrolar frente a seus olhos em sequência muito breve. Isto é 
outra coisa. Ocorre sempre, mas neste caso acontece muito brevemente e o espírito 
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humano vê o quadro de sua vida passada quase indiferentemente, por assim dizer. Pa-
rece se tratar da vida de outra pessoa. Não se afeta, não se emociona. Vê a vida de 
forma objetiva. Na esfera da purificação, o processo é mais prolongado e dura o tem-
po necessário para que entendam o que até agora, recusaram-se a entender. O que 
pode ser doloroso. Você realmente sente que se trata de você. Revive sua vida. Acon-
tece que a vida terrestre é avaliada um tanto diferentemente do que o é aqui na Terra, 
onde ainda está no seu corpo. Uma vez que o corpo cerca o espírito e o aprisiona, o 
sofrimento de cada tentativa e sopro do destino são grandes. Experimentar alguma 
coisa difícil lhes parece assustador. Mas, desde que tudo esteja bem por fora, estão 
felizes. 

 
Já nestes domínios da purificação – os quais de maneira alguma são esferas su-

periores – a experiência de olhar para cenas que se revelam da sua última vida é intei-
ramente diferente. É possível que um destino pesado que você tenha sofrido na Terra 
o tenha deixado muito triste na ocasião, mas desde que tenha passado bem do ponto 
de vista espiritual, lhe traz agora, ao experimentá-lo de novo olhando o filme, o sen-
timento de infinita paz e a sensação de felicidade por ter passado no teste e aprendido. 
No entanto, um tempo agradável passado com satisfação pode lhes causar grande in-
quietação se, durante este tempo, a tarefa espiritual não foi cumprida. 

  
Vocês re-vivenciarão a vida frequentemente logo depois de terem deixado o 

corpo; isto é importante entender, mas sentirão e julgarão a vida de forma diferente. 
Os momentos felizes na Terra podem, portanto, não coincidir com sentimentos de 
felicidade quando, um dia olharem outra vez sua vida. A pessoa que puder atingir, já 
na Terra, esta mesma compreensão profunda da sua vida e realmente experimentá-la e 
senti-la da maneira como o fará na esfera da purificação, terá realizado muito. Sua pu-
rificação será mais rápida e menos dolorosa e lhe dará paz e satisfação. Esta é a verda-
de por trás do equívoco humano de que aquele que carrega o fardo mais pesado na 
Terra experimenta grande alegria no mundo espiritual. Não digo que isto sempre 
acontecerá. Alguém pode ir de encontro a um destino difícil e não provar-se, mas 
apenas tornar-se mais amargo e separado de Deus. Outra pessoa pode provar-se valo-
rosamente durante períodos de boa fortuna, trabalhando até mais ativamente em seu 
desenvolvimento espiritual. Mas, isto é mais raro. Vivenciar um destino pesado fre-
quentemente já traz avanço e uma noite a menos nas dívidas cármicas e ajuda a em-
preender seu desenvolvimento com menos peso. 

  
Então, na esfera da purificação, vê sua vida passada de um ponto de vista com-

pletamente diferente da perspectiva terrestre. Este ponto de vista corresponde à ver-
dade. Cada vez mais devemos observar a tristeza e o remorso, uma vez que tantos 
seres se arrependem de não terem reagido diferentemente nesta ou naquela situação. 
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Perguntam-se, repetidamente: “Por que eu não consegui – ou não quis – ver? Agora 
tudo faz sentido.” Ou: “por que não entendi a ajuda que me foi oferecida? Por que me 
fechei para ela? Por que não quis ver o verdadeiro significado da vida, cumprindo o 
objetivo pelo qual vim? Por que me recusei a acreditar que esta vida não era a única 
realidade, mas apenas um elo da corrente?” Muito daquilo que a pessoa pôs de lado 
como se não fosse importante ou acidental se torna claro nesta fase da purificação. Lá 
no fundo, o espírito entenderá as causas. O significado se abrirá claramente por conta 
das cenas que não refletem somente a vida externa, mas também correntes e reações 
da alma.  

 
Você entenderá que não fez outras escolhas, porque eram muito desconfortá-

veis, preferindo convencer-se de que “de qualquer jeito tudo é sem sentido, então por 
que fazer alguma coisa?” Vocês, seres humanos, não querem fazer o esforço envolvi-
do em se desenvolverem e frequentemente, ou pelo menos parte de vocês se recusa a 
aceitar este fato. 

  
Algumas esferas servem para treinar os espíritos para tarefas no mundo espiri-

tual que se referem a humanos, espíritos e mais. Espíritos especiais são treinados para 
ser o que poderíamos chamar de espíritos com missão. Eles se dividem em diferentes 
grupos. Tomemos um infortúnio na Terra como, por exemplo, um acidente de trem. 
Não é tarefa destes espíritos com missão proteger as pessoas que não estão destinadas 
a morrer. Esta é sempre a tarefa do espírito guardião. Os espíritos com missão de-
sempenham a tarefa de receber os seres que vêm a nós de repente e completamente 
despreparados. Outros espíritos com missão são especificamente treinados para rece-
ber pessoas que morrem de maneira diferente, guiá-las e oferecer-lhes ajuda. Outro 
tipo de espíritos com missão, de tempos em tempos vão às profundezas, às esferas de 
escuridão para trazer luz e ajudar certos seres se a atitude deles justificar isto. Se a 
perspectiva destes seres muda, os anjos com missão podem erguê-los a uma esfera 
superior. Outros especialistas entre os espíritos com missão cuidam daqueles que dei-
xaram seus corpos em estado de completa descrença. Eles lhes oferecem ajuda e ori-
entação, que podem ser aceitas ou rejeitadas com o livre arbítrio. Existem muitas ou-
tras possibilidades. Eu lhes dei apenas um pequeno esboço geral e alguns exemplos. 

  
Certamente, para aqueles amigos que ainda não se ocuparam com questões es-

pirituais, tudo isto pode parecer estranho e peculiar. A compreensão só virá quando 
os obstáculos internos forem eliminados e o autoconhecimento acontecer, quando 
estiverem dispostos a examinar-se honestamente e ver se ainda permanece alguma 
resistência contra a aceitação destas verdades. Repetidamente observamos a resistên-
cia. Pode ser como disse antes que as pessoas se intimidem de se conhecerem verda-
deiramente, de se desenvolverem no caminho, de superarem suas resistências. Prefe-
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rem afastar o que é desagradável reconhecer em si mesmos. No entanto, este é um 
requisito de desenvolvimento espiritual para todos, não apenas para os que estão à 
frente do caminho. 

  
Pode ser também que este encolher-se seja causado pelo medo do desaponta-

mento. É medo de que talvez não seja assim, medo de agarrar-se à esperança de que 
esta vida difícil não seja a última, nem a única e final. Esta é outra atitude que pode 
estar no fundo da resistência a aceitar a realidade maior. Ambas as motivações podem 
existir simultaneamente na mesma pessoa.  

  
Fé é compreensão superior, fé é saber e este saber é graça. É preciso fazer jus à 

graça. Isto acontece quando a boa vontade se torna manifesta e conquista as correntes 
transversais inconscientes que tentam negar a verdade. Pois se a boa vontade da pes-
soa não relaxar, as correntes negativas inconscientes acabarão penetrando na consci-
ência. É possível lidar com elas, transformá-las e assim, alinhá-las com a boa intenção 
externa. Se a intenção de conhecer e ultrapassar a própria natureza inferior for decisi-
va, a base para receber a graça do conhecimento e experiência profundos da realidade 
estará estabelecida. Pois, seu mundo terrestre não é a realidade, meus amigos, mas o 
mundo espiritual é imperecível e a única verdade a que podem sempre se agarrar. 

 
Agora, meus queridos, já lhes dei o suficiente por hoje. Gostaria de dizer a to-

dos que ficaremos felizes se progredirem e perseverarem neste caminho. Que todos 
recebam as bênçãos de Deus estejam em paz, trilhem seu caminho com coragem e 
com o conhecimento de que todos seus esforços são do maior benefício. Nada que 
vocês empreendam no domínio espiritual pode dissolver-se ou ser em vão. Nada! E 
novamente, que as bênçãos de Deus cheguem a todos os meus amigos, perto ou lon-
ge. Estejam em Deus!  
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