O Céu e o Inferno
Ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, foi a penúltima obra
produzida pela extraordinária capacidade de Allan Kardec, em de
1865. Nesta obra Kardec faz um “exame comparado das
doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual,
sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e
demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos
acerca da situação real da alma durante e depois da morte”.
O Céu e o Inferno é bem a ilustração do Mundo Espiritual, com
vasto e colorido exemplário das mais diversas situações narradas
pelos próprios desencarnados.
nas suas 66 comunicações nos mostra as diversas realidades que
os espíritos passam depois do desencarne nestas entrevistas
podemos verificar como os diversos tipos de espíritos os:
Espíritos, felizes, os em Condições Medianas, os Sofredores os
suicidas e outros diversos tipos se sentem trazendo vária
informações e ensinamentos sobre sua natureza sua paz e sofrimento que foram acometidos
depois do desencarne. Sobre estas comunicações podemos dizer que são:
AUTÊNTICAS: pelo critério e escrúpulo do Codificador na sua escolha.
VARIADAS: pelo cuidado em apresentar as mais diversas situações dos desencarnados, a fim de
que nós pudéssemos mirar em tamanha variedade.
INÉDITAS: pois, pela primeira vez, uma Doutrina se atrevia em mostrar aos homens a realidade
Espiritual, após a desencarnação.
INSTRUTIVAS: porque de todas elas Allan Kardec extrai preciosos ensinamentos para nossa
edificação Moral.
O livro está divido em duas partes onde temos:
Segunda Parte:
Primeira parte:
• O Passamento isto é a passagem da vida
• O Porvir e o Nada;
carnal para a vida espiritual
• Temor da Morte;
• 66 Comunicações dentre elas temos:
• O Céu;
o 18 Espíritos Felizes;
• O Inferno;
o 6 Espíritos Medianos;
• O Purgatório;
o 8 Espíritos Sofredores:
• Doutrina das Penas Eternas
o 10 Espíritos Suicidas:
• As Penas Futuras Segundo o Espiritismo;
o 5 Espíritos de Criminosos
• Os Anjos;
Arrependidos:
• Os Demônios;
o 5 Espíritos Endurecidos:
• Intervenção dos Demônios nas Modernas
o 14 Espíritos em Expiação;
Manifestações;
• Da Proibição de Evocar os Mortos.

Fonte: O Ccéu e o Inferno de Allan Kardec
http://www.ade-sergipe.com.br/sistema/upload_dir/17a0e2a4bf675d1e92e742513c1d70a9.doc

