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LIVRO DOS ESPÍRITOS
218. O Espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos
conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores?
-- Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas.
218- a. A teoria das ideias inatas não é quimérica?
-- Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem; o
Espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecêlos em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu
adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o
Espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente.
218- b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências
sucessivas?

-- Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase
sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas o Espírito pôde progredir.

LIVRO DOS ESPÍRITOS
393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda?
Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento?
Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se
daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a
primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus?
-- A cada nova existência o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal.
Onde estaria o seu mérito, se ele se recordasse de todo o passado? Quando o Espírito entra na sua
vida de origem (a vida espírita), toda a sua vida passada se desenrola diante dele; vê as faltas
cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de
cometê-las; compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência
necessária a reparar a que acaba de escoar-se. […]Nessa nova existência, se o Espírito sofrer as
suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos
Espíritos, quando voltar para o meio deles.

CÉU E INFERNO – 2a parte – Cap VIII
O senhor Letil
[…]Oh! Vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela
ignorância do passado! Oh! Irmãos meus! Bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos
acompanhasse à Terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós,
constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz?

O esquecimento aí é um benefício, porque a
lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e,
como recompensa à resignação com que suportei as
minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da
falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu
bom anjo."

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Cap. V, 11. É em vão que se aponta o esquecimento como um
obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências
anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o
passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado
traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilharnos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso
mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer
maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O Espírito
renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se encontra
em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes
tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado,
talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado
perante aquelas pessoas que tivesse ofendido.

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Cont.: O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente
como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida […].
[…] De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à
vida espiritual, o Espírito reencontra a lembrança do passado.
Da mesma maneira, não é somente após a morte que o Espírito recobra a
lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência
prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e
tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe porque sofre, e que
sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A
falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas
relações sociais, permite-lhes haurir novas forças nesses momentos de
emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los.

DIÁLOGO COM AS SOMBRAS (Hermínio Miranda)
[…] Ao contrário, os desencarnados são mais vulneráveis do que os encarnados,
pois estes dispõem do “esconderijo” do corpo físico e se acham beneficiados pelo
esquecimento temporário de suas faltas, o que, de certa forma, lhes dá alguma
trégua, em virtude do descondicionamento vibratório. A lembrança constante dos
crimes que cometemos nos mantém sintonizados com os perseguidores, e eles
tudo fazem para que não nos esqueçamos dos erros praticados. Enquanto
estamos remoendo nossas faltas, continuamos ligados aos obsessores.

[...] É exatamente para que tenhamos a iniciativa da correção espontânea, que a
lei nos proporciona o benefício do esquecimento e nos concede a oportunidade
do recomeço em cada vida, como se nascêssemos puros, sem faltas e sem
passado. Não podemos, no entanto, esquecer que o passado está em nós, nos
registros indeléveis do perispírito, determinando todos os nossos
condicionamentos, os bons e os outros.
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