
Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não 
nascer de novo (reencarnação)



“Jesus morreu, a fim de que pudesse ressuscitar
ao terceiro dia, demonstrando a imortalidade e
comunicando-se com os amigos queridos que
haviam ficado na retaguarda, aguardando a
confirmação das Suas palavras luminosas.

Graças ao Seu retorno, é que o Evangelho pôde
ser confirmado e a mensagem de que é portador
tornou-se esperança de todos aqueles que
sofrem e se encontram à borda do abismo, sem
entregar-se ao medo ou ao desamino”.

(MIRANDA. Transição Planetária, pg. 94)



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)



E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o
deu. (Eclesiastes 12: 7)

O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras
que eu vos digo são espírito e vida. (João 6: 63)

E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito. (Lucas 23: 46)

Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo
natural, há também corpo espiritual. (Paulo de Tarso, Primeira
Epistola aos Coríntios: 1 Coríntios 15: 44)



Ato de ressurgir, reaparecer, voltar à vida, ação de retornar da
morte, surgir, levantar, erguer ou reanimar.
Para certas crenças religiosas, a ressurreição pode ser a volta à
vida no mesmo corpo, denominada como “ressurreição da carne”
ou “ressurreição dos mortos”, esta última ligada ao juízo final,
após longo tempo adormecidos.

Ressuscitar e ressurreição 



Crença de que, depois da morte, a alma ou o Espírito de um ser
humano retorna à vida em outro corpo, que nada tem de comum
com o antigo, porque o Espírito preexiste e é imortal.
No sentido restrito de ressurgir, ressurreição e reencarnação
possuem conceitos próximos, mas com princípios doutrinários
diferentes (retorno da carne; retorno do Espírito em outro corpo).

Reencarnação



Em alguns casos, ressureição e reencarnação representavam
entendimentos semelhantes, quando acreditavam que alguém
fosse outra pessoa do passado, como na passagem bíblica
imaginando Jesus ser João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos
profetas (Mateus, 16: 13 a 17; Marcos, 8: 27 a 30), ou quando
Jesus dá a entender que João Batista era Elias (Mateus, 17:10 a 13;
Marcos, 9:11 a 13)

Ressurreição na Bíblia 



Há casos em que a ressurreição se relacionava a aparente morte
corporal que, na verdade, não teria ocorrido, mas as evidências dos
fatos conduziam a entender que a pessoa estaria morta, tais como:
na ressurreição de Lázaro; na ressurreição da filha de Jairo; e na
ressurreição do filho da viúva de Naim.
Para estes, a ressurreição seria no sentido de reanimação da saúde
de alguém aparentemente morta, contrapondo-se à compreensão de
que a volta à vida seria diante de uma morte consumada, o que não
tem base científica, pois a matéria se decompõe.

Ressurreição na Bíblia 



Em outros, as ressurreições retratavam fenômenos de aparições ou
transfigurações ligadas às caraterísticas e à natureza do períspirito e
do Espírito, diante da visualização de pessoas vivas e mortas, como
nos casos da transfiguração de Jesus, no Monte Tabor, em que Ele
aparece ao lado de Moisés e Elias, e na aparição de Jesus a Maria
Madalena e aos discípulos, depois da crucificação do Mestre.

Ressureição e reencarnação podem apresentar entendimentos
semelhantes ou diferentes, dependendo dos fatos e da crença
religiosa.

Ressurreição na Bíblia 



A criação dos Espíritos é
permanente. Deus jamais deixou
de criar. (Questão 80)

Deus os cria, como a todas as
outras criaturas, pela sua
vontade. (Questão 81)

A existência dos Espíritos não
tem fim. (Questão 83)

Deus lhes impõe a encarnação
com o fim de fazê-los chegar à
perfeição. (Questão 132)

Todos são criados simples e
ignorantes e se instruem nas
lutas e tribulações da vida
corporal. (Questão 133)



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



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?

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



Espírito, perispírito e corpo

➢ corpo é envoltório grosseiro, material e temporário;

➢na reencarnação, sob o princípio vital material do embrião, o
laço fluídico do períspirito liga o Espírito ao embrião, molécula
por molécula, desde a concepção, criando raízes e
estabelecendo a união;

➢na desencarnação, a união do perispírito com o corpo se desfaz
quando o princípio vital deixa de agir (morte). O Espírito é
restituído à liberdade pela morte do corpo.



Oferece oportunidades de aprendizado e evolução, pessoal e de
seus membros, tendo por fundamento o amor e a união.

Congrega ideais, sonhos, anelos, lutas, árduas tarefas, sofrimentos,
aspirações e tradições morais.

Arraigada em vidas passadas, a
família consanguínea é formada
por agentes diversos, que se
reencontram, comumente,
afetos e desafetos, amigos e
inimigos, para os ajustes e
reajustes indispensáveis ante as
leis do destino.

A família pelos laços consanguíneos 



Os Espíritos formam grupos ou famílias unidas pela afeição, pela
simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se
encontrarem juntos, esses Espíritos se buscam uns aos outros.

A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao
regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos
que voltam de uma viagem. Muitas vezes, uns seguem a outros na
encarnação, vindo aqui se reunir numa mesma família, ou num
mesmo círculo, a fim de trabalharem o mútuo adiantamento.



Família e fraternidade universal

À medida que os membros de cada família vão evoluindo, surge
o sentimento de amor naqueles que estão na frente, no sentido
de voltar ou ajudar os que se atrasaram, para que um dia todos
se reúnam na grande família espiritual em retorno à Casa do Pai.

A proposta da evolução não é gerar apego, mas promover e
ampliar a família no sentido de amor fraterno-universal.

Pode acontecer familiares estranhos uns aos outros, divididos por
antipatias anteriores, a fim de lhes servir de provação.



Nascer e renascer: a evolução em 

pluralidade de existências

“Confiar, portanto, que há um reino além da carne que nos espera
a todos, é dever de todo cristão, cuja doutrina se assenta na
certeza da vitória sobre o decesso tumular”.

(MIRANDA. Transição Planetária, pg. 94)


