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Postulados básicos da Doutrina Espírita
1. Existência de Deus
Deus existe. É a origem e o fim de tudo. É o criador, causa primeira de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os
atributos que a nossa imaginação lhe possa atribuir, e muito mais.
2. Imortalidade do espírito
Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do
universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços.
Como espíritos, já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir, depois da morte física. Isso significa que jamais deixaremos de
existir. Estamos em constante aprendizado e evolução, até chegarmos ao ponto máximo da escala espírita, a perfeição espiritual.
3. Comunicabilidade dos Espíritos
Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos: bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou
preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos.
Eles estão por toda parte. Não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm as suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas.
4. Pluralidade das existências
Criado simples e ignorante, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja,
capacidade de escolher entre o bem e o mal.
Desse modo, ele tem possibilidade de se desenvolver, evolucionar, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito. É como um
aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos.
5. Pluralidade dos mundos habitados
Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos,
poderemos renascer num planeta de ordem elevada. O Universo é infinito e “na casa do Pai há muitas moradas”, já dizia Jesus.

Tríplice Aspecto do Espiritismo
A Doutrina Espírita é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos (é uma
“filosofia espiritualista”), científicos e religiosos ou morais. Daí Allan Kardec afirmar: O
Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
Como ciência prática consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os
Espíritos; como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de
tais relações.
Tendo como referência essa orientação, o Espírito Emmanuel elucida: Podemos tomar o
Espiritismo, simbolizado […] como um triângulo de forças espirituais. A Ciência e a
Filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém, a Religião é o ângulo divino que
a liga ao céu.” E acrescenta:
No seu aspecto científico e filosófico, a Doutrina será sempre um campo nobre de
investigações humanas, como outros movimentos coletivos, de natureza intelectual,
que visam ao aperfeiçoamento da Humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa
a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo,
estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro
espiritual.

Fé inabalábel só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade.
Allan Kardec
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A ciência e as vidas sucessivas
O Prof. Hemendra Nath Banerjee nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 1985. Foi
um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Desenvolveu a maioria
de seus trabalhos enquanto era Diretor do Departamento de Parapsicologia da
Universidade de Rajasthan, Índia. Em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura,
um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Neste livro, descreve
seus achados em mais de 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em
diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema,
principalmente por parte do meio científico. A partir de seu trabalho, o assunto
começou a despertar o interesse de alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o
Prof. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, autor do livro Vinte Casos
Sugestivos de Reencarnação.
REENCARNAÇÃO NA TURQUIA
Dentre os muitos casos de reencarnação estudados, merece ser mencionado o de um menino turco, de
quatro anos de idade, Ismail Altinklish, que, de repente, começou a falar sobre sua vida anterior e
descreveu-a com impressionantes detalhes. Foi levado ao local onde dizia ter sido seu nascimento
anterior, para que fosse posto à prova se seria capaz de reconhecer. Não apenas localizou a casa em que
morara a pessoa com quem ele se associava, como reconheceu os parentes e amigos daquela pessoa.
Costumava dizer na sua atual encarnação: - "Estou cansado de morar aqui. Quero voltar para minha casa
e meus filhos." Ismail nasceu em 1956. Seu pai trabalhava como comerciante de secos e molhados na
cidade de Adana, Turquia. Já na idade de um ano e oito meses, ele balbuciava a respeito de sua vida
anterior. Ismail afirmava que, numa outra vida, ele tinha sido Abeit Suzulmus, e que fora assassinado. O
menino tinha uma cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo afirmação da mãe, persistiu até
1962. Abeit Suzulmus havia sido morto por uma pancada na cabeça. O livro relata fatos impressionantes
sobre as lembranças do menino Ismail sobre a época em que era um próspero jardineiro que viveu no
distrito de Bahchehe, da cidade de Adana. Como foi seus dois casamentos, seus filhos e filhas e seus
amigos que ainda eram vivos e cujos casos contados se lembravam.

A ciência e as vidas sucessivas
Dr. Ian Stevenson (1918-2007), Universidade de Virginia, USA
Livro: Vinte Casos Sugestivos de Reencarnação
Método adotado:
Cada caso geralmente começa quando uma criança pequena de dois a quatro anos de idade, começa a falar
com os seus pais ou irmãos de uma vida que ele levou em outro tempo e lugar. A criança geralmente sente
uma atração considerável de voltar para os acontecimentos da vida anterior e ela freqüentemente importuna
seus pais a deixá-la voltar para a comunidade onde ela afirma que viveu anteriormente. Se a criança faz
declarações particulares suficientes sobre a vida anterior, os pais (geralmente com relutância) começam
perguntas sobre a sua exatidão. Geralmente, tais tentativas de verificação não ocorrem até vários anos
depois que a criança começou a falar da vida anterior. Em alguns resultados da verificação, os membros das
duas famílias visitam uns aos outros e perguntam à criança se ela reconhece lugares, objetos e pessoas de
sua suposta vida anterior.
Stevenson criou uma rede de voluntários para encontrar estes casos espontâneos de lembranças de vida
anterior, logo que as crianças começavam a falar deles. Ele, então, questionava cuidadosamente tanto a
família da criança que vivia e a família do falecido para garantir que eles não tiveram nenhum contato e que
nenhuma informação seria passada entre eles. Ele obtinha informações detalhadas sobre o falecido, incluindo
informações não totalmente conhecidas a qualquer pessoa envolvida, tais como detalhes da vontade, que ele
usaria para verificar se a criança realmente sabia as informações necessárias.
Em 1977, o Journal of Nervous and Mental Disease dedicou a maior parte de uma edição para a obra de
Stevenson em que o psiquiatra Harold Lief descreveu Stevenson como "um metódico, cuidadoso, até mesmo
cauteloso, investigador ... Ou ele está cometendo um erro colossal, ou ele vai ser conhecido ... como "o
Galileu do século 20."

Reencarnação na História

Hinduísmo: desde 5000 a.C.  Karma / Sansara
Egito antigo: A alma reencarna imediatamente após a morte em outro
corpo que está nascendo.
Budismo: karma / renascimento / metempsicose

Reencarnação na Bíblia
Eclesiastes 3:22 Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas
obras, porque essa é a sua porção; pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele?
Samuel 2:6 O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela.
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".

Reencarnação na Bíblia
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”.

As vidas sucessivas. A Reencarnação e suas Leis - (Léon Denis)
A alma, depois de residir temporariamente no Espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu
passado; renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que
contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente.

A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição,
não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua
educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de
inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na Terra primeiramente, e, depois, através das inumeráveis estâncias do céu estrelado.

A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a
evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa; não há possibilidade de conceber a existência de um Ser que governe
o Universo com justiça.

Se admitirmos que o homem viva atualmente pela Primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um de nós, a
incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo, presidem à repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e
dos vícios originais. Por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para estes a força, a saúde, a beleza;
para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade? Por que a inteligência, o gênio, aqui; e, acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais
admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos?
Por que há raças tão diversas? Umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes
asseguram a supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues
noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo; na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como o resultado
de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e
os maus prosperam!

Por que também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos
dias; outras duram quase um século! Donde vêm também os jovens-prodígios — músicos, pintores, poetas, todos aqueles que, desde a meninice, mostram
disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano? E
igualmente, donde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que
se manifestam?
Léon Denis – O Problema do Ser do Destino e da Dor – Cap. XIII

As vidas sucessivas. A Reencarnação e suas Leis - (Léon Denis)
Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com este problema; nenhum o pôde resolver.
Considerado sob seu ponto de vista, que é a unidade de existência para cada ser humano, o destino continua
incompreensível, ensombra-se o plano do Universo, a evolução para, torna-se inexplicável o sofrimento. O homem, levado a
crer na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o
pessimismo.
Ao contrário, tudo se explica, se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores
particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas
nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de
causas e efeitos gerados por seus atos.
Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e completa-se a obra grandiosa de nossa educação, o
moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por essa razão que a alma tem de encarnar
sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais; tem de passar alternadamente pelas provações da pobreza e
da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar. Precisam das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações para
acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito.
São necessárias as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das quais se ilustra a inteligência e o coração
se enriquece com a aquisição de novas qualidades; virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela pátria, pela Humanidade. São
necessários também à prova cruel, cadinho onde se fundem o orgulho e o egoísmo, e as situações dolorosas, que são o resgate do
passado, a reparação das nossas faltas, a norma por que se cumpre à lei de justiça. O Espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se
na luta e no sofrimento. Volta a expiar no próprio meio onde se tornou culpado.
Léon Denis – O Problema do Ser do Destino e da Dor – Cap. XIII

Objetivo da encarnação

(L.E. Partesegunda, Cap. II)

Q.132: 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.

Objetivo da encarnação (L.E. Parte segunda)
Q.149 Que sucede à alma no instante da morte?
“Volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos,
Q.152 Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte?
“Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis?
Se não fôsseis cegos, veríeis; se não fôsseis surdos, ouviríeis; pois que muito amiúde uma voz vos fala, reveladora da
existência de um ser que está fora de vós.”
Q.166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se?
Submetendo- se à prova de uma nova existência.
166- 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.
166- 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.

Reencarnação (Vidas Sucessivas)
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

Túmulo de Allan Kardec
Cemitério Père Lachaise, no 20° distrito da capital francesa...
Lyon, 3 de outubro de 1804
Paris, 31 de março de 1869

Nascer, morrer, renascer de novo e progredir sem cessar.

Tal é a Lei.

A reencarnação é lei universal.
Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça; à luz de seus
esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos processos de resgate e
reajustamento... Emmanuel

