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Filmes abordando a espiritualidade estão na programação
da Netflix
A Netflix tem uma lista de filmes contendo enredos espiritualistas em sua programação. Confira
alguns deles:

As mães de Chico Xavier (2011) - Três mães que passaram por traumas pessoais veem
suas vidas mudarem após receberem mensagens psicografadas pelo médium. Dos diretores
Glauber Filho e Halder Gomes, traz em seu elenco nomes como Nelson Xavier, Caio Blat,
Vanessa Gerbelli, Herson Capri, Via Negromonte e Tainá Muller. O filme é baseado em
histórias reais e no livro Por Trás do Véu de Isis, de Marcel Souto Maior, que é resultado de
uma investigação jornalística sobre a psicografia.
Amor além da vida (1998) - Chris Nielsen (Robin Williams), Annie (Annabella Sciorra), sua
esposa, e os filhos do casal fazem uma família feliz. Mas os jovens morrem em um acidente e o
casal é bastante afetado, principalmente Annie. No entanto, eles superam a morte dos filhos e
conseguem levar suas vidas adiante, mas quatro anos depois é a vez de Chris morrer em um
acidente e ser mandado para o Paraíso. Chris fica sabendo que Annie, dominada pela dor,
comete suicídio. Assim, ele nunca poderá encontrá-la, pois os suicidas são mandados para
outro lugar. Mesmo assim decide tentar achá-la, apesar de ser avisado que mesmo que a
encontre, ela nunca o reconhecerá.
Aém da Vida (2011) - Três pessoas são tocadas pela morte de maneiras diferentes. George
(Matt Damon) é um americano que desde pequeno consegue manter contato com a vida fora
da matéria, mas considera o seu dom uma maldição e tenta levar uma vida normal. Marie
(Cécile De France) é jornalista francesa que passou por uma experiência de quase morte
durante um tsunami. Em Londres, o menino Marcus (Frankie McLaren/George McLaren) perde
alguém muito ligado a ele e parte em busca desesperada por respostas. Enquanto cada um
segue sua vida, o caminho deles irá se cruzar, podendo mudar para sempre as suas crenças.
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