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DESENCARNE COLETIVO 

 

Sendo Deus a Bondade Infinita, aliada a Perfeita Justiça, 

e o homem, filho do Grande Pai, crescendo em amor, evolui para 

a Justiça Maior convertendo-se no mais severo juiz de si mesmo. 

Quando ocorre o retorno do Espírito para a Vida Maior, o 

esclarecimento das responsabilidades, faz com que cada qual 

realize um sumário de suas imperfeições solicitando os meios 

cabíveis para o resgate de divídas ocorridas no passado. 

 É assim que em muitos momentos da Experiência 

Terrena, grupos de indivíduos multiplamente compromissados 

renascem para a absolvição. 

Em diversas situações de angústia coletiva, onde existe o 

sofrimento de desencarnados e familiares sobreviventes que 

sujeitam-se compulsoriamente a dor flagelante da perda do ente 

querido, há a Sabedoria Divina que se imbuí dos próprios 

progressos e tarefas de reparação pedidos por espíritos que 
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desejam a evolução além dos problemas da culpa de consciência, 

sempre mais dilatados para a própria benfeitoria na escala do 

tempo e na fieira das encarnações com precisa segurança na 

defesa e valorização da vida, por quem menosprezou essa dádiva 

nos cérebros ávidos por poder, ouro e fama. 

Dessa forma Desencarnados e familiares redimem-se na dor 

aparentemente inexplicável e de lamentavel desespero e que nos 

comfrangem a alma, pois em suma, a dor de toda essa 

coletividade se expressa na dor de todos nós que acompanhamos 

seu martírio. 

Nosso respeito aos familiares e nossa estima e consideração 

recordando que na presença da Misericórdia Redendora de 

Deus, o sofrimento para estes espíritos ao desencarnar é 

abrandado, e tudo faz parte do concerto da renovação para o 

bem maior a fim de que a paz neles, seja a pacificação nos 

espíritos injustiçados.  

Ernesto 


