
Centro Espírita Ubiratan



 De onde viemos?

 Para onde vamos após o nosso desencarne?

 Tudo acaba no túmulo?



“Há muitas moradas na casa do meu Pai” 
(S. JOÃO, cap. XIV, vv. 1 a 3.)

A casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são os mundos que 

circulam no espaço infinito e oferecem, aos Espíritos que neles 

encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento moral.  

Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus 

também podem referir-se ao estado do Espírito na erraticidade.



 Na Grécia – A existência do Olimpo como morada dos 

Deuses. 

 Na Índia, na China, no Egito e os Maias, também tinham 

este tipo de crença.

 Mas somente através do Espiritimo, conseguimos evoluir 

no entendimento deste tema e saber mais informações 

sobre as colônias.



 Colônias Espirituais são locais onde grupos de Espíritos 

errantes ou desencarnados se estabelecem, 

transitoriamente, enquanto aguardam novas encarnações.

 Também são chamadas de Comunidades Espirituais, 

Cidades Espirituais, Mundos Espirituais, ou Mundos 

Transitórios.



 As Socorristas –Atender e amparar os espíritos ainda 

presos aos males do corpo físico.

 As Correcionais - Atender aos suicidas, toxicômanos e 

aos pervertidos.

 As dedicadas aos estudos e as artes.

 As vinculadas às linhas religiosas.

 As organizadas pelos espíritos dedicados ao mal.



 Estão localizadas nas proximidades da Terra, segundo o 

grau de evolução dos seus componentes. 

 O que rege a formação das Colônias Espirituais é a Lei 

de Afinidade. Cada um, após a desencarnação, irá para 

uma esfera que se adapte a sua condição moral.

 A literatura espírita nos fala da existência de 7 esferas 

magnéticas em volta da Terra:



 1ª - ABISMO: Região Espiritual de terríveis padecimentos, destinada 

a espíritos que cometaram os piores crimes contra a humanidade, 

como homicidas e suicidas.

 2ª - TREVAS: Região sem qualquer luminosidade. Menos densa que 

a primeira mas ainda muito pesada.

 3ª - ESFERAS TERRESTRES: Espíritos viciosos das mais diversas 

naturezas que ainda necessitam de provas e expiação, porém não tão 

maldosos como os outros.

 4ª - UMBRAL: É a região para esgotamento de resíduos mentais. Os 

Espíritos aí confinados julgam-se injustiçados e sentem-se 

desesperançados.

Não são tão maus como da outras esferas nem tão nobres para 

atingirem níveis superiores.



 5ª - ZONA DE TRANSIÇÃO: É uma região de auxílio junto às zonas 

umbralinas. Localizam-se diversas colônias e postos de socorro.

Aqui estão localizadas as colônias Nosso Lar e Alvorada Nova.

 6ª - ESFERAS SUPERIORES: São regiões de felicidade , onde 

estacionam Espíritos devotados de grande elevação moral , lá 

habitam os Bons Espíritos e os Espíritos Superiores.

 7ª - ESFERAS RESPLANDESCENTES: Regiões Espirituais onde 

impera a bondade , a confiança e a felicidade verdadeira.
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 A vida na colônia ocorre exatamente como em nosso 

plano, porém mais organizada e equilibrada.

• Estudo e Trabalho

• Moradia e alimento

• Meios de Transporte

• Lazer

• Artes e Ciências

• Classes sociais baseada no grau de evolução.



 A hierarquia é baseada na autoriade moral e a 

administração é feita por um governador.

 Toda colônia normalmente possui grupos ou 

subdivisões(ministérios):

• Auxílio (Hospitais)

• Comunicação

• Regeneração

• Encarnação

• Elevação

 Todas as colônias sobre o Brasil são coordenadas pelo 

espírito Ismael que responde diretamente para Jesus.



 ANÁLIA FRANCO

 CASA TRANSITÓRIA DE FABIANO

 CIDADE ESPIRITUAL BRASIL

 COLONIA A CRUZADA

 COLONIA AMIGOS DA PAZ

 COLONIA AMIGOS DE CRISTO

 COLONIA CAMINHANDO PARA A LIBERTAÇÃO

 COLONIA CAMINHANDO PARA A PAZ

 COLONIA CAMPOS DA PAZ

 COLÔNIA CASA DO ESCRITOR

 COLÔNIA DA MUSICA

 COLONIA DOS ARTISTAS

 COLONIA ESPERANÇA

 COLÔNIA EURÍPEDES BARSANULFO 

 COLÔNIA GORDEMÔNIO 

 COLÔNIA PORTO DA PAZ 

 COLONIA REDENÇÃO

 COLONIA REGENERAÇÃO

 COLONIA SÃO PAULO

 COLONIA SÃO SEBASTIÃO

 COLONIA SEMONTA

 COLONIA SOCORRISTA MORADIA

 COLÔNIA TRIÂNGULO, ROSA E CRUZ

 COLÔNIA MEIMEI

 METRÓPOLE ASTRAL DO GRANDE CORAÇÃO

 NOSSO LAR

 COLÔNIA ALVORADA NOVA

 INSTITUTO DE CONFRATERNIZAÇÃO

 VELHOS PATRIOTAS

 ARUANDA



 Foi fundada no século XVI por portugueses

desencarnados no Brasil.

 Está localizado sobre o estado do Rio de Janeiro.









 É uma das mais antigas colônias sobre o planeta. Foi

criada antes mesmo do Brasil existir como pais.

 Possui cerca de 250.000 moradores.

 Esta localizada sobre a cidade de Santos.

 Atualmente ela é coordenada por Cairbar Schutel.

 Assim como Nosso Lar, possui diversos setores:

 Prédio principal

 Hospital Irmã Scheilla

 Cidade das Crianças





Hospital da Irmã Scheilla



 Está localizada sobre a cidade de São Paulo.

 Tem o formato de uma cruz e sua administração central 

está localizada sob o prédio da FEESP.



 No livro “Driblando a Dor”, Luiz Sergio nos fala de uma 

colônia onde estão reunidos espíritos que se dedicam ao 

progresso e avanço do Brasil.

 Presta auxílio aos espíritos que foram políticos no nosso 

pais.

 Lá vivem JK, D.Pedro II e Tiradentes.



 Em “Tambores de Angola”e “Aruanda” o autor Robson 

Pinheiro nos fala desta colônia espiritual onde vivem os 

espíritos que se apresentam como Pretos-Velhos.



 Nosso amigo e professor Celso Lino Foltran

 Livro “Cidade no Além”  de Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier 

 Livro e Filme “Nosso Lar”  de Francisco Cândido Xavier ( Esp. André Luiz)

 Livro “Colônias Espirituais” – Lúcia Loureiro

 Livro “Driblando a Dor” de Irene Pacheco Machado (Esp. Luiz Sérgio)

 Site  www.comunidadeespirita.com.br/

 Site web.prover.com.br

 Livro “Voltei” – Francisco Cândido Xavier  ( Esp. Irmão Jacob )

 Livro “Libertação”  – Francisco Cândido Xavier  ( Esp. André Luiz)

 Livro “A vida além do véu” – Rev. G. Vale Owen

http://web.prover.com.br/nominato/7.24.htm
http://www.comunidadeespirita.com.br/
http://www.comunidadeespirita.com.br/
http://www.comunidadeespirita.com.br/



