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Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo

“Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesaréia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: “Que
dizem os homens, com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou?” – Eles lhe
responderam: “Dizem uns que és João Batista; outros, que Elias; outros, que Jeremias, ou algum
dos profetas.” – Perguntou-lhes Jesus: “E vós, quem dizeis que eu sou?” – Simão Pedro, tomando a
palavra, respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo:” – Replicou-lhe Jesus: “Bem-aventurado
és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas
meu Pai, que está nos céus.”

(S. Mateus, 16:13 a 17; S. Marcos, 8:27 a 30.)

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 4 – Item 1 



Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo

“Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesaréia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: “Que
dizem os homens, com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou?” – Eles lhe
responderam: “Dizem uns que és João Batista; outros, que Elias; outros, que Jeremias, ou algum
dos profetas.” – Perguntou-lhes Jesus: “E vós, quem dizeis que eu sou?” – Simão Pedro, tomando
a palavra, respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo:” – Replicou-lhe Jesus: “Bem-
aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te
revelaram, mas meu Pai, que está nos céus.”

(S. Mateus, 16:13 a 17; S. Marcos, 8:27 a 30.)

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 4 – Item 1 



Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo

“Nesse ínterim, Herodes, o Tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava
em suspenso – porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos; outros que
aparecera Elias; e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. – Disse então Herodes:
“Mandei cortar a cabeça a João Batista; quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes
coisas?” E ardia por vê-lo.”

(S. Marcos, 6:14 a 16; S. Lucas, 9:7 a 9.)

“(Após a transfiguração.) Seus discípulos então o interrogaram desta forma: “Por que dizem os
escribas ser preciso que antes volte Elias?” – Jesus lhes respondeu: “É verdade que Elias há de vir
e restabelecer todas as coisas: – mas, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e
o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem.” – Então, seus
discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara.”

(S. Mateus, 17:10 a 13; – S. Marcos, 9:11 a 13.)

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 4 – Itens 2 e 3 



Encontro de Jesus com Nicodemos
“Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus – que veio à noite ter com Jesus
e lhe disse: “Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém
poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele.”

Jesus lhe respondeu: “Em verdade, em verdade digo-te: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.”

Disse-lhe Nicodemos: “Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, para
nascer segunda vez?”

Retorquiu-lhe Jesus: “Em verdade, em verdade, digo-te: Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus. – O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. – Não te
admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. – O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz mas
não sabes donde vem ele, nem para onde vai; o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito.”

Respondeu-lhe Nicodemos: “Como pode isso fazer-se?” – Jesus lhe observou: “Pois quê! és mestre em Israel e
ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos
testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. – Mas, se não me credes,
quando vos falo das coisas da Terra, como me crereis, quando vos fale das coisas do céu?” S. João, 3:1 a 12.

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 4 – Item 5



Encontro de Jesus com Nicodemos
“Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus – que veio à noite ter com
Jesus e lhe disse: “Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto
ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele.”

Jesus lhe respondeu: “Em verdade, em verdade digo-te: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.”

Disse-lhe Nicodemos: “Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, para
nascer segunda vez?”

Retorquiu-lhe Jesus: “Em verdade, em verdade, digo-te: Se um homem não renasce da água e do Espírito, não
pode entrar no reino de Deus. – O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. – Não te
admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. – O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz mas
não sabes donde vem ele, nem para onde vai; o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito.”

Respondeu-lhe Nicodemos: “Como pode isso fazer-se?” – Jesus lhe observou: “Pois quê! és mestre em Israel e
ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos
testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. – Mas, se não me credes,
quando vos falo das coisas da Terra, como me crereis, quando vos fale das coisas do céu?” S. João, 3:1 a 12.

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo 4 – Item 5



Encontro de Jesus com Nicodemos

“No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos extraímos,
entre outras, valiosa lição: A lei de reencarnação estava
proclamada para sempre, no Evangelho do Reino.”

Boa Nova – F. C. Xavier - Humberto de Campos - Cap. 14

“Sem o princípio da preexistência da alma e da
pluralidade das existências, a maioria das máximas do
Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram
origem a tantas interpretações contraditórias. Esse
princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro
sentido.”

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 4 – Item 17



Ressureição

Ressureição: Volta à vida; ação de retornar da morte

(Dicionário Online de Português)

LE 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da

reencarnação ensinada pelos Espíritos?

“Como quereríeis que fosse de outro modo? ...”

a) – Assim, pelo dogma da ressurreição da carne a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação?

“É evidente. ... Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao
contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de
não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro
e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. ...” São Luís

O Livro dos Espíritos - Livro Quarto - Esperanças e Consolações - Cap. 2 - Penas e gozos futuros -

VIII – Ressurreição da Carne



Ressureição

Ressureição de Lázaro:

“... de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia quatro dias
no sepulcro; sabe-se, porém, que há letargias que duram oito dias e até mais.
Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação
também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do
corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. A morte
só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia
saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas, como o
sabia ela? Por haver já quatro dias que Lázaro fora enterrado, ela o supunha;
nenhuma certeza, entretanto, podia ter. “

A Gênese – Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo – Cap. XV – Item 40



Reencarnação

Reencarnação: Volta do Espírito à vida corporal

▪ Pode dar-se imediatamente após a morte ou depois de um lapso de tempo mais ou menos 

longo, durante o qual o Espírito fica errante

▪ Na Terra ou em outras esferas

▪ Sempre num corpo humano

▪ É progressiva ou estacionária: jamais é retrógrada

▪ Nas novas existências corporais pode o Espírito decair como posição social, mas não como 
Espírito

Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas – Allan Kardec



Reencarnação

- Não há limites traçados para a reencarnação.

- O corpo físico passa por transformações sucessivas, a materialidade desse envoltório diminui à
proporção que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é
menos compacto, menos pesado e menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes.

- Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba
por se confundir com o perispírito.

- Conforme o mundo em que é levado a viver, o Espírito reveste o invólucro apropriado à natureza
desse mundo.

- O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até à
depuração completa, que é a condição dos puros Espíritos. Se se considerar do ponto de vista material
a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores.
Depende, portanto, de o Espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua
purificação.

- Na erraticidade, o Espírito é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou
menos desmaterializado. S. Luís. (Paris, 1859.)

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 4 – Item 24



Necessidade da Encarnação
- Necessária para o desenvolvimento da inteligência

- Justiça de Deus: mesmo ponto de partida, mesma aptidão, mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade
de proceder

- Deus nada faz de inútil

- Estado transitório para todos os Espíritos

- No início da vida Espiritual (Espírito do selvagem) – experiência do uso do livre arbítrio

- Para os Espíritos com senso moral desenvolvido – pode ser percebida como um castigo por conta do mau uso
do livre-arbítrio ou por postergar indevidamente a necessária reencarnação

- Para os Espíritos que trabalham ativamente pelo seu progresso moral, abreviam o tempo da encarnação
material e podem transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores

- Os Espíritos podem encarnar um única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas
diferentes existências – princípios da solidariedade, da igualdade e da fraternidade

O Evangelho Segundo o Espíritismo – Cap. 4 – Itens 25 e 26



Conclusão

”Não olvides a assertiva do Mestre:

"Aquele que não nascer de novo não pode ver o
Reino de Deus”.

Renasce agora em teus propósitos, deliberações e
atitudes, trabalhando para superar os obstáculos
que te cercam e alcançando a antecipação da
vitória sobre ti mesmo, no tempo...

Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser
auxiliado amanhã.”

XAVIER, F. C. Fonte viva. Cap. 56 
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Thank You!


