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Esta obra, apresenta-se dividida em dezoito 
capítulos, com os seguintes temas:

• Conceito Actual da Morte

• Os Vivos e os Mortos
• A Extinção da Vida
• Os Meios de Fuga
• A Heróica Pancada
• Inquietações Primaveris
• A Escada de Jacó

• Jovens e Maduros
• A Eterna Juventude

•O Acto Educativo

•O Mandamento Difícil
•A Consciência da Morte
•Dialéctica da Consciência
•Espias e Batedores
•Os Amantes da Morte
•Os Voluntários da Morte

•Psicologia da Morte
•Os Mortos Ressuscitam

 



Sobre o Tema 
EDUCAÇÃO PARA A MORTE

Nesta obra, o autor fala-nos que a morte 
física não é o fim, mas antes a libertação da alma 
vivente na Terra, e destaca a importância do esforço 

próprio na luta pelo auto aperfeiçoamento

 
 
«Educar para a morte é preparar os homens para a passagem natural do 
mundo material para o mundo espiritual.  
 
«Temos de arrancar da mente humana a visão errónea da morte como 
escuridão, solidão e terror, substituindo esse abantesma do terrorismo religioso 
pela visão dos planos superiores de que a verdadeira vida flúi para a Terra.  
 
«A salvação que todos os crentes desejam não vem dos formalismos religiosos 
de nenhuma Igreja, mas do nosso esforço quotidiano para nos transformarmos 
de prisioneiros da matéria e da animalidade primitiva para a espiritualidade que 
carregamos oculta e abafada em nós mesmos.  
 
«Revezamo-nos na Terra e no Espaço porque a lei de evolução exige o nosso 
aprimoramento contínuo. Se no plano espiritual os limites de nossas 
possibilidades de aprendizado se esgotam, por falta de desenvolvimento dos 
potenciais anímicos, retornamos às duras experiências terrenas. 
 
«A reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo, como a 
semeadura da semente na terra é a exigência básica da sua germinação e do 
seu crescimento. Assim, nascimento e morte são fenómenos naturais da vida, 
que não devemos confundir com desgraça ou castigo […] 
 
 



«A vida e a morte constituem os limites da existência. 
Entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último 

suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser e 
do seu destino […]
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