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Questões para reflexão

• Porque o materialismo é uma das principais causas de medo da morte?

• Porque a maioria de nós diz não ter medo da morte e sim da maneira 
que vai morrer?

• Porque falar sobre a morte ainda é tratada como tabu?

• O que nós estamos fazendo da nossa vida agora?

• Se tivesse apenas 5 minutos de vida, o que você faria?

• Como tem sido nosso preparo para a morte?



Por que esperar?

“Nos centros religiosos, há sempre grande 
número de pessoas preocupadas com a ideia da 
morte. Muitos companheiros não creem na paz, 
nem no amor, senão em planos diferentes da 
Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e 
injustificáveis para quem nunca levou em linha 
de conta o esforço próprio.

O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade 
do espírito.”

Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida



Por que esperar?

“Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de 
ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de 
semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de Amor e Luz.

É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos 
sublimes e claros.”

Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida



Desencarnar é um processo

“Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o 
preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não 
dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo.

Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a 
mente e purificar o coração.”

Emmanuel, Pão Nosso



Viver segundo a carne

“Para quem vive segundo a carne, isto é, de 
conformidade com os impulsos inferiores, a 
estação de luta terrestre não é mais que uma 
série de acontecimentos vazios. [...]

Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará 
sempre! E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, 
se asfixiou as melhores aspirações da própria 
alma, se escapou ao exercício salutar do 
sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e 
prazeres pela absoluta integração com o ‘lado 
inferior da vida’, que poderá esperar do fim do 
corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, 
dentro da noite cruel?”

Emmanuel, Pão Nosso



O ser espiritual e a morte

“O homem consciencioso reconhecerá que a 
maioria das ações, na experiência física, encerra-

se em preparação incessante para a vida com que 
será defrontado, além da morte do corpo. [...]

O homem simplesmente terrestre mantém-se na 
expectativa da morte orgânica; o homem 

espiritual espera o Mestre Divino, para consolidar 
a redenção própria.

Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé e, aí 
dentro, fazei preparativos em constante 

ascensão.”

Emmanuel, Pão Nosso



Transformação
e consciência

“[...] graças à Bondade de Deus, o 
sofrimento e a morte nos surpreendem, 

na experiência do corpo e além dela, 
arrebatando-nos aos vastos continentes 

da meditação e da humildade, onde 
aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o 

que pertence a Jesus Cristo, em favor da 
nossa verdadeira felicidade, dentro da 

glória de viver.”

Emmanuel, Fonte Viva



Não duvidar

“Avançar sem vacilações, amando, 
aprendendo e servindo infatigavelmente eis a 

fórmula de caminhar com êxito, ao encontro 
de nossa vitória. E, nessa peregrinação 

incansável, não nos esqueçamos de que a 
dúvida será sempre o frio do derrotismo a 

inclinar-nos para a negação e para a morte.”

Emmanuel, Fonte Viva



Após a morte

“Não olvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem 
pela Terra. As do Cristo, o Eterno Benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina 
lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, 
onde interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as 
lições da vida, de acordo com as próprias obras.”

Emmanuel, Fonte Viva


