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“HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI” 
 
 

O Cristo em sua consoladora revelação nos exorta a meditar na 

verdade inconteste da reencarnação. 

Nos círculos sociais da Terra o homem constrói seu abrigo com a 

palha e com o junco, com o barro cozido prepara os tijolos e as telhas, e 

o concreto ordenado, sustenta as estruturas de edificações coletivas que 

abrigam numerosas famílias. 

Assim também pelo trabalho e pelo merecimento, os espíritos 

governam a construção das faixas vibracionais a que pertencem. 

Não há um só ser que não esteja agregado à uma moradia, até 

mesmo o mendigo que utiliza-se da sarjeta e do asfalto como repouso, 

resguarda-se na noite fria debaixo de uma ponte ou no esconderijo de 

velhas casas desocupadas. 

Por isso mesmo existem várias moradas na Casa de Nosso Pai. 

Após a vida do corpo existirá determinada região no plano 

extrafísico reservado a cada um. 

É necessário que pensemos a região de nossa construção interior, 

na renovação de pensamentos ideais  

Na seara das encarnações, o espírito galga moradas cada vez mais 

redeléveis e superiores, que não é dado conhecimento a todos. 

No espelho do tempo, Jesus observava a necessidade do 

esclarecimento de todos os que o rodeavam, afim de que 

compreendessem que a estreita visão do mundo material era apenas um 

aspecto da vida sem que fosse o essencial. 

Nosso corpo também é uma morada e assim entendendo, teremos 

muitas outras moradas para nosso espírito. 

Jesus recomendou sabiamente que haviam muitas moradas na 

Casa de Nosso Pai, no entanto, não estipulou se todos nós estaríamos 

unidos em uma mesma. 

Por isso é que devemos tudo fazer por aqueles que nos são 

próximos, a fim de que, nos reajustemos e nos amemos sempre. 

 

Ernesto 


