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Fundamentos e finalidade



“E, chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os
seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do
homem?

E eles disseram: uns, João o Batista; outros, Elias; e outros,
Jeremias, ou um dos profetas”.

(Mateus 16: 13-14)



“E os seus discípulos o
interrogaram, dizendo: por que
dizem então os escribas que é
mister que Elias venha primeiro?

E Jesus, respondendo, disse-lhes:
em verdade Elias virá primeiro, e
restaurará todas as coisas; mas
digo-vos que Elias já veio, e não o
conheceram, mas fizeram-lhe tudo
o que quiseram.

Assim farão eles também padecer o
Filho do homem.

Então entenderam os discípulos que
lhes falara de João o Batista”. (Mateus 17: 10-13)



“Respondeu-lhe Jesus: em verdade, em verdade te digo que se
alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. (...)

Jesus respondeu: em verdade, em verdade te digo que se alguém
não nascer 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 eu te haver dito: necessário
vos é nascer de novo”.

(João 3: 3 e 5-7)



“A doutrina da reencarnação é a que consiste em admitir para o
Espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à
ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se
acham em condição moral inferior; a única que pode explicar o
futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os
meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações”.

(Comentário de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 171)



A justiça de Deus, pela pluralidade das existências, está na mais
rigorosa equidade.

O princípio da reencarnação é consequência da lei de progresso.

Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe
entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie?



“Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que
nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam
há mil anos; acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre
elas, nenhuma relação necessária; seriam de todo estranhas umas
às outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor
dotadas por Deus, do que as que precederam?”



A pluralidade de existências demonstra a realidade e a 
necessidade do progresso. 

Por esta lei, explica-se as
aparentes anomalias da vida
humana; as diferenças de
posição social; as mortes
prematuras que, sem a
reencarnação, tornariam inúteis
à alma as existências breves; a
desigualdade de aptidões
intelectuais e morais, pela
ancianidade do Espírito que
mais ou menos aprendeu e
progrediu, e traz, nascendo, o
que adquiriu em suas
existências anteriores.



Pela reencarnação, são solidários passado e futuro e, como as suas
relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no
corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da Natureza.

O bem é objetivo e o mal tem consequências inevitáveis.



Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e
castas, pois o mesmo Espírito poderá nascer rico ou pobre,
capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo,
homem ou mulher.

A doutrina da pluralidade de existências explica o inexplicável, que
é consoladora e conforme a mais rigorosa justiça. Constitui para o
homem a salvação que Deus, por misericórdia, concede.



Objetivo da reencarnação: expiação, melhoramento progressivo
da Humanidade. Sem isto, onde está a justiça divina?

Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição
relativa à Humanidade, tendo o Cristo como modelo e guia.

Para uns, é expiação; para outros, missão.

Para alcançar a perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da
existência corporal: nisso é que está a expiação.



Visa ainda colocar o Espírito em condições de suportar a parte que
lhe toca na obra da criação.

Em cada mundo, o Espírito é instrumento de harmonia com a
matéria essencial desse mundo, a fim cumprir as ordens de Deus.

Concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.

A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do Universo.

Pela lei da Providência, tudo se encadeia, é solidário na Natureza.



A encarnação é necessária ao progresso moral, pela necessidade
recíproca dos homens, e ao progresso intelectual, pela atividade
obrigatória do trabalho.

As relações do homem com os seus semelhantes estimulam e
constituem o homem de bem ou perverso.

Para o homem isolado não haveria vícios nem virtudes,
preservando-se do mal, mas o bem de si mesmo se anularia.



O Espírito é fruto do próprio trabalho para o seu adiantamento,
com maior ou menor atividade, segundo a vontade, acelerando ou
retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade.

Espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. O
que se adianta tem o mérito do seu esforço.

Os progressos intelectual e moral raramente andam juntos. O que
o Espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro. Assim,
os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível.



Uma só existência corporal é insuficiente para o Espírito adquirir
todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra.

Em cada nova existência corporal, entra o Espírito com o cabedal
adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos,
inteligência e moralidade. Cada existência é um passo avante no
caminho do progresso.



O estado corporal é transitório e passageiro.

É no estado espiritual que o Espírito colhe os frutos do progresso
realizado pelo trabalho da encarnação (os tesouros celestiais
adquiridos em uma existência); é também nesse estado que se
prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em
prática na sua volta à Humanidade (reencarnação).



Reencarnação e 
pluralidade de 

existências

Se tivéssemos única existência, onde estaria a justiça, a bondade e
a misericórdia de Deus? As nossas vidas não teriam razão de ser?

Não teríamos nova chance para corrigir os nossos erros? Seríamos
condenados à pena eterna?

Como alimentar a fé e a esperança?



O mecanismo de progresso espiritual é instrumento de
manifestação da justiça, da bondade e da misericórdia de Deus,
que não condena o Espírito ao sofrimento eterno.

Sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento e a
evolução espiritual, pois Deus lhes impõe a encarnação com o fim
de fazê-los chegar à perfeição.

Para renascer, juntam-se corpo e Espírito, porém o que é nascido
da carne é carne, e o Espírito independe do corpo. Com a morte, o
corpo se decompõe e o Espírito sobrevive em outra dimensão, no
mundo espiritual.

Pela lei de causa e efeito, a reencarnação proporciona ao Espírito
devedor as condições de refazimento do seu destino em nova
existência. Dará a cada um segundo as suas obras.

Reencarnação e pluralidade de existências



A cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do
progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não
tem mais necessidade das provações da vida corporal.

Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo
de eliminação das imperfeições morais, que se transforma em
valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que
lhe é destinada. (MIRANDA. Transição Planetária, pg. 10)

Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e
caindo, para logo levantar-se, esse é o método de
desenvolvimento que a todos propele na direção da sua
felicidade plena.” (MIRANDA. Transição Planetária, pg. 10)

Reencarnação e pluralidade de existências



Planejamento reencarnatório



Não há improvisação nos 
procedimentos que 

antecedem as experiências 
reencarnatórias. 

Os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados,
porque diversas são as necessidades humanas.

Existe uma planificação 
fundamentada na lógica e na 
moralidade, tendo em vista o 

progresso espiritual da criatura 
humana. 

A reencarnação não dispensa planejamento, mesmo para as mais
simples.



O planejamento pode ser elaborado pelo próprio Espírito, desde
que tenha condições morais e intelectuais para tanto.

Pode ser delegado a um Espírito esclarecido, caso o reencarnante
não ofereça condições para planejar ou opinar sobre a mesma.



Espírito mais adiantado em
moralidade e conhecimento
escolhe o gênero das provas
dos Espíritos que estão sem
condições de realizar escolhas.

Dando ao Espírito a liberdade de
escolher, Deus lhe deixa a inteira
responsabilidade de seus atos e das
consequências.

Nada ocorre sem a permissão de
Deus.



Planejamento reencarnatório
prevê os principais
acontecimentos que poderão
ocorrer no mundo físico, que
influem no destino.

As particularidades correm por
conta da posição em que cada
um se encontra. Elas são
consequências das próprias
ações.

Os acontecimentos secundários se
originam das circunstâncias e da força
das coisas.

Escolhendo determinado caminho,
terá que sustentar as lutas e
vicissitudes sem saber do êxito.



Independentemente de um Espírito ter elaborado ou participado
efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há
garantias de que ele será cumprido, total ou parcialmente.

Há Espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os
exime de muitas provas.

Há outros que se deixam arrastar para o mau caminho e correm
todos os perigos que o inçam.



O planejamento reencarnatório
está ligado às consequências do
uso do livre-arbítrio, situação
que reflete o nível de evolução.

O livre-arbítrio usado de forma
incorreta, repetidamente,
restringe a capacidade de opinar
em um novo planejamento.

Por isso, os Espíritos dedicados a essa
tarefa consideram todas as ações que
executamos, antes e depois, definindo
critérios norteadores do planejamento
reencarnatório que nos cabe.



Após o desencarne, a alma culpada sofre processo de depuração,
sendo mais produtivo se a dor do arrependimento lhe exteriorize, o
que poderá conduzir às esferas de reconforto e reeducação.

Passado o período de perturbação espiritual e logo revele sinais de
positiva renovação para o bem, encontra o Espírito o auxílio das
esferas superiores com os seus serviços da luz divina.



Acolhido em outros setores, o devedor desfruta de serenidade
para rever os compromissos assumidos na encarnação recente,
refletindo os males e sofrimentos de que se fez responsável.

Muita vez, frequenta escolas beneméritas, nas quais recolhe
noções da vida, aprimora-se na instrução, aperfeiçoa impulsos e
exerce preciosas atividades, melhorando os próprios créditos.

As lembranças dos erros penetram o Espírito por sementes de
destino, fazendo com que se reconheça necessitado de promoção
a níveis mais nobres, pedindo nova reencarnação com as provas
de que carece quitar.



Nesses casos, a escolha da
experiência é mais que legítima,
porquanto, através da limpeza de
limiar, efetuada nas regiões
retificadoras, e pelos títulos
adquiridos nos trabalhos que
abraça, no plano extra físico,
merece a criatura os cuidados
preparatórios da nova tarefa em
vista, a fim de que haja conjugação
de todos os fatores, para que
reencontre os credores ou as
circunstâncias imprescindíveis,
junto aos quais se redima perante a
Lei.



O momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é
variável de Espírito para Espírito, dependendo do grau de
entendimento de cada um.

Sabe-se, por exemplo, que o Espírito leva mais tempo para fazer a
escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas
após a desencarnação.



O que motiva um Espírito a fazer a escolha de suas provações, ou
concordar com a escolha feita por outro Espírito, é a natureza de
suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais
depressa.

Uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações; outros
preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder; muitos
se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de
sustentar em contato com o vício.



União da alma ao corpo



A união começa na concepção
e completa no nascimento.

O Espírito liga-se ao corpo por
um laço fluídico, o perispírito;
laço que vai se estreitando à
medida que o corpo se
desenvolve, até a criança ver a
luz.

Nesse momento, o Espírito
sente uma perturbação que
cresce.

Ao aproximar-se o nascimento, o Espírito perde a consciência de
si e recobra as ideias gradualmente, a partir do momento em que
a criança começa a respirar.

A união então é completa e definitiva.



A perturbação que acompanha o
Espírito cresce até o nascimento,
advertindo-o sobre começar nova
existência corpórea.

Nesse intervalo, seu estado é
quase idêntico ao de um Espírito
encarnado durante o sono.

À medida que aproxima o
nascimento, suas ideias apagam,
assim como a lembrança do
passado, do qual deixa de ter
consciência na condição de
homem, logo que entra na vida.

Essa lembrança volta ao retornar
ao estado de Espírito.



O Espírito não presencia o seu
nascimento.

Com o nascimento, o Espírito
começa a recobrar as
faculdades, que se
desenvolvem à proporção que
se formam e consolidam os
órgãos que lhes hão de servir
às manifestações.

O renascimento é novo ponto de partida, um
novo degrau a subir.

Perde a lembrança do passado sem
perder as faculdades, qualidades e
aptidões anteriores, que vão ajudá-
lo a fazer mais e melhor do que
antes.



Mas, como os laços que ao
corpo o prendem são ainda
muito fracos, facilmente se
rompem e podem romper-se
por vontade do Espírito, se este
recua diante da prova que
escolheu. Em tal caso, porém, a
criança não vinga.



Um colaborador espiritual é designado para acompanhar a
reencarnação do Espírito até que ele atinja os sete anos, ocasião
em que o processo reencarnacionista estará consolidado.

Depois, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto
que o seguirá em sentido mais distante.

Tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa
organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo
o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas.



Esquecimento do passado



Na vida corpórea, o Espírito perde, momentaneamente, a
lembrança de suas existências anteriores.

Algumas vezes, conserva vaga consciência dessas vidas, que, em
certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas, mas somente os
Espíritos superiores espontaneamente as fazem, com fim útil,
nunca para satisfazer a vã curiosidade.

A lembrança traria gravíssimos inconvenientes, podendo humilhar-
nos ou exaltar-nos o orgulho e entravar o nosso livre-arbítrio.



O esquecimento do passado é condição indispensável de toda
prova e de todo progresso.

O passado guarda as suas manchas e nódoas, pois devemos ter
acumulado bastantes faltas e iniquidades.

O peso dessas recordações seria atormentador para nós.

A vida terrestre já é difícil de suportar; ainda mais o seria se
acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas.



O esquecimento das faltas não é obstáculo à melhoria do Espírito.

O desejo de repará-las o guia por intuição e dá a ideia de resistir
ao mal, que é voz da consciência.

Os Espíritos superiores o assistem, se atende às boas inspirações.

O homem pode saber o gênero das suas faltas e o seu caráter.



Retornando à vida espiritual, o Espírito readquire a lembrança do
passado.

Nada mais há do que uma interrupção temporária, semelhante ao
que se dá durante o sono, em que, no dia seguinte, recordemos do
que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes.

E não é somente após a morte que o Espírito recobra a lembrança
do passado. Pode dizer-se que jamais a perde.
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