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Definição – Wikipédia
Reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos,
segundo a qual uma porção do Ser é capaz de subsistir à morte do corpo.
Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se
sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como
o auto-aperfeiçoamento ou a anulação do carma. A reencarnação pode ser definida
como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por
doutrinas religiosas e filosóficas de que, na morte física, a alma não entra num estágio
final, mas volta ao ciclo de renascimentos. No Ocidente, Heródoto menciona esta
doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação
se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que
estava nascendo (que poderia ser da terra, da água ou do ar), percorrendo todas as
criaturas em um ciclo de três mil anos.
A reencarnação encontra defesa na filosofia desde as tradições indianas, no Oriente, e
em Pitágoras no Ocidente. Atualmente, este conceito é aceito por filosofias e religiões
do mundo todo, em especial na Ásia. É chamada também de transmigração da
alma e metempsicose (esta última denominação é mais encontrada em filosofias
orientais em que admite-se que alma pode regressar em corpos de animais).

Reencarnação
A idéia da reencarnação vem das remotas
civilizações e só ela pode dar ao homem a solução
dos problemas do destino e da dor. Todos os
grandes filósofos dos tempos antigos a aceitavam
e só nos últimos séculos a verdade da
preexistência das almas foi obscurecida pelos
argumentos sub-reptícios de quantos desejam
conciliar, inutilmente, os interesses de ordem
divina, com as causas passageiras do egoísmo do
mundo.
Emmanuel

Encarnação - Reencarnação - Resurreição
ENCARNAÇÃO – estado dos Espíritos que revestem um envoltório corporal. Diz-se: Espírito
encarnado, por oposição a Espírito errante. Os Espíritos são errantes nos intervalos de suas
diversas encarnações. A encarnação pode dar-se na Terra ou em outro mundo.
REENCARNAÇÃO - palavra criada por Allan Kardec que significa a volta do espírito “NA” carne,
“NUMA NOVA CARNE”. (Para se designarem coisas novas são precisos termos novos…)
RESURREIÇÃO - significa “RESSURGIR”. Muitos entendem a ressurreição como o ressurgimento do
espírito na carne, mas “NA MESMA CARNE”, ou seja, no mesmo corpo que morreu, que já foi
“consumido” pelo tempo – algo cientificamente impossível.

Fonte: Instruções práticas sobre as manifestações espíritas – Allan Kardec

Reencarnação e Ciência
Dr. Ian Stevenson (1918-2007)
•

Canadense, Médico, director do departamento de
psiquiatria da Universidade de Virginia

•

Dedicou 40 anos a estudos científicos com mais de 3000
casos que evidenciam a reencarnação:
➢ Lembranças espontâneas na infância
➢ Marcas e defeitos de nascença
➢ Memórias de vidas passadas
➢ Regressão a vidas passadas

Marcas de nascença
Reincarnation & Biology
❑ Dr. Stevenson aborda marcas de nascença e defeitos
congênitos
❑ As marcas são consideradas grandes evidências do
renascimento sucessivo.
❑ Stevenson estudou extensamente as marcas de nascença
em crianças e chegou a resultados surpreendentes
Where Reincarnation & Biology Intersect
❑ Crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior
foram encontradas em muitas partes do mundo,
particularmente nos países budistas e hindu do sul da Ásia.
Stevenson reuniu mais de 2.600 casos notificados de
memórias de vidas passadas dos quais 65 relatórios
detalhados foram publicados.

Regressão a vidas passadas

Reencarnação na Bíblia
Mateus 11: 13Porque todos os profetas bem como a Lei profetizaram até João. 14 E, se quiserdes dar
crédito, ele é o Elias que deve vir. 15 Quem tem ouvidos, ouça!
Mateus 16: 13 Chegando Jesus ao território de Cesaréia de Filipe, perguntou aos discípulos: "Quem
dizem os homens ser o Filho do Homem?“ 14 Disseram: "Uns afirmam que é João Batista, outros que é
Elias, outros, ainda, que é Jeremias ou um dos profetas". 15 Então lhes perguntou: "E vós, quem dizeis
que eu sou?“ 16 Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo".
Mateus 17:10 Os discípulos perguntaram-lhe: "Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias
venha primeiro?“ 11 Respondeu-lhes Jesus: "Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. 12 Eu vos
digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto
quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles".
Marcos 6:14 E o rei Herodes ouviu falar dEle. Com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam: “João
Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele”. 15 Já outros diziam: “É
Elias”. E outros ainda: “É um profeta como um dos profetas”. 16 Herodes, ouvindo essas coisas, dizia:
“João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado”.

Reencarnação na Bíblia
João 3: 1 Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. 2
À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: "Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um
mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele". 3 Jesus lhe
respondeu: "Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer do alto não pode ver o Reino de
Deus". 4 Disse-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer, sendo já velho? Poderá entrar
uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer?“ 5 Respondeu-lhe Jesus: "Em verdade, em
verdade, te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. 6 O
que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é espírito. 7 Não te admires de eu te haver
dito: deveis nascer do alto. 8 O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de
onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito". 9
Perguntou-lhe Nicodemos: "Como isso pode acontecer?“ 10 Respondeu-lhe Jesus: "És o mestre de
Israel e ignoras essas coisas? 11 "Em verdade, em verdade, te digo: falamos do que sabemos e
damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. 12 Se não credes
quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu?

Objetivo da encarnação (L.E. Cap. II)
Q132: Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos?
Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação; para
outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas
as vicissitudes da existência corpórea: nisto é que está a expiação. A encarnação
tem ainda outra finalidade, que é a de por o Espírito em condições de enfrentar
a sua parte na obra da criação.
É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com
a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as
ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também
progride.
A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo. Deus,
porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um
meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da
Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na Natureza.

Reencarnação como processo educativo

Por quê reencarnamos?

A pluralidade das existências (L.E. Cap. IV)
Q166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de
depurar-se?
Submetendo- se à prova de uma nova existência.
Q166- a. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como
Espírito?
Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da
prova da vida corpórea.
Q166- b. A alma tem muitas existências corpóreas?
Sim. todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos
na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo.

A cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso; quando se despojou de
todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea (L.E. Q.168)

Planejamento Reencarnatório
➢ Em geral as reencarnações são planejadas com antecipação
➢ O tempo de preparo será proporcional as necessidades

educativas do Espírito
➢ Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio Espírito

desde que tenha condições morais e intelectuais
➢ Pode ser confiado a Espíritos mais esclarecidos
➢ Quanto a escolha das Provas, isso normalmente se dá de

acordo com o grau de merecimento, possibilidades, e,
necessidades para o espírito reencarnante

Livre Arbítrio
O Espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude
dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado,
as provas da vida corporal e que, quando encarnado,
decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha
entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio
fora reduzi-lo à condição de máquina.
“Embora planejado o caminho e exista a pressão
interna das experiências pregressas, o livre-arbítrio é
soberano, podendo alterar quaisquer daqueles
fatores. “

Reencarnação

Educação
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Postulados básicos da Doutrina Espírita
EXISTÊNCIA DE DEUS
IMORTALIDADE DA ALMA (ESPÍRITO)
COMUNICABILIDADE DOS ESPÍRITOS

PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS

