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Existência de Deus

Existência dos espíritos e sua
sobrevivência após a morte

Reencarnação

Pluralidade dos mundos habitados

Comunicabilidade com os espíritos



•Re = repetir ou “voltar”

•Encarnar = do Latim Incarnatus
“Tornar-se carne”
Carni = “carne”

“O retorno de uma alma, ou espírito, 
a vida física em outro corpo, que

tenha sido formado para ele.” 
O Livro dos Espíritos - Allan Kardec

O que é 
Reencarnação?



A crença de que a alma, depois da 
morte do corpo, retorna à terra em 
outro corpo ou forma.

Renascimento de uma alma em um 
novo corpo.

Uma nova encarnação ou 
incorporação de uma pessoa.
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166. Como pode a alma, que não alcançou a 
perfeição durante a vida corpórea, acabar de 
depurar-se?
“Sofrendo a prova de uma nova existência.”

a) — Como realiza essa nova existência? Será 
pela sua transformação como Espírito? 
“Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma 

transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da 

vida corporal.”

b) — A alma passa então por muitas existências 
corporais? “Sim, todos contamos muitas existências. Os que 

dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que 

eles próprios se encontram. Esse o desejo deles.”

c) — Parece resultar desse princípio que a 
alma, depois de haver deixado um corpo, toma 
outro, ou, então, que reencarna em novo 
corpo. E assim que se deve entender?
“Evidentemente.”



• A infinita variedade de gostos, faculdades 
e características é facilmente explicada. 
Todas as almas não possuem a mesma 
idade; todas não cursaram os mesmos 
caminhos na evolução.

• Diz-se que algumas pessoas possuem 
“mau temperamento” desde a infância. 
Estas tendências, tanto boas como 
más, revelam a natureza do nosso 
passado espiritual. 

• Vindo de existências passadas, estes 
instintos bons ou maus irão 
manifestar-se desde tenra idade. É 
necessário que os pais avaliem estes 
instintos e então os combatam antes 
que se solidifiquem.

Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo XIV, item 9.



Mozart
Aos 4 anos - Primeira Sonata 

Aos 7 anos - Primeira Ópera

Aos 12 anos - Duas Óperas Completas

A reencarnação explica, por exemplo, porque 
algumas pessoas demonstram inclinação para 
música, pintura, matemática e outras para artes 
sem qualquer incentivo na existência atual.

Mozart veio de uma família de músicos. Mesmo 
assim, sua capacidade musical não foi suficiente 
para explicar como ele já possuia conhecimento 
das leis harmônicas aos quatro anos de idade!



Michelangelo – Mestre aos 8 anos – Capela Sistina



Em 1880, em Vera Cruz, um menino 
de sete anos de idade possuia o poder 
de curar. Remédios de vegetais, 
quando prescritos pelo menino, 
curavam pessoas.

Quando indagado como ele conhecia aquelas coisas, ele 
disse que já tinha sido um grande médico e que seu nome 
era Jules Alpherese. Esta faculdade desenvolveu-se nele 
quando ainda tinha quatro anos de idade.

A sós com seu pai ele disse: “Pai, não deves pensar que 
estarei muito tempo com você.  Estarei aqui apenas 
por breve tempo, então precisarei ir.” Quando 
perguntado aonde ele iria, disse, “Para muito longe, 
onde é muito melhor.” E desencarnou alguns anos mais 
tarde.







Finalidade da Reencarnação

Aprender

Avanço Espiritual & Moral

Reconciliar



1) Cidade “Nosso Lar” 

(à direita). Centro 

de Preparação para 

Reencarnação 

mencionado no 

livro.

2) Estudo de um espírito do seu corpo futuro..

3) André Luiz recebe informação sobre um 

espírito que está prestes a reencarnar. Seu 

corpo somático contém anomalias no cólon 

descendente (observem os pontos escuros 

que irão tornar-se uma úlcera no futuro).

Somente a reencarnação 
explica a justiça e a 
sabedoria de Deus. 
Suas leis espirituais 

dão a cada um de 
acordo com suas 

ações.

A reencarnação explica as razões dos defeitos de 
nascimento. Caso eles não possam ser encontrados na 
vida atual, então eles só podem ser resultado de outras 

existências.



“Nós colhemos o que
plantamos, bom ou mal!” 

• Todos os espíritos são 
impulsionados em direção 
à perfeição e Deus os 
provê com os meios para 
alcançá-la através de 
provas nas vidas 
corpóreas. Através de Sua 
justiça, Deus permite que 
os espíritos experimentem 
novas existências 
independente se eles 
conseguiram ou não 
completar suas provas 
anteriores.

Ódio
Calúnia





Reunião dos Argonautas 

Vaso de 460–450 AC

Menelaos e Hector lutando sobre 

o corpo de Euphorbus
Feito em Rhodes ca. 600 AC.

Pitágoras lembrava de pelo menos três de suas 
existências e os nomes que ele tinha nestas 
vidas (Hermotimus, o troiano Euphorbus, e um 
dos Argonautas). 



Alphonse de Lamartine em 
sua Viagem ao Oriente fala 
de suas memórias de um 

passado distante. “Na 
Judéia eu não tinha Bíblia ou 

mapa em mãos, mas 
reconheci imediatamente o 
vale e o campo de batalha 

de Saulo!” Quando 
chegamos ao convento, os 

padres confirmaram minhas 
visões com exatidão.



"... através do serviço aos outros vêm as respostas 
dos próprios problemas, em todas as direções."

(Cayce Reading 2174-3)

O médium americano Edgar Cayce
possuia a faculdade de entrar em transe 
expontaneamente. Neste estado ele 
revelava informações de um passado 
distante fora do seu conhecimento 
habitual. Durante o transe ele conseguia 
revelar fatos de existências prévias de 
pessoas que o procuravam e também 
dele próprio.



“O corpo de Benjamin Franklin, impresso, como a 
capa de um livro antigo, seu conteúdo removido e 
despido de suas letras e bordas, descansa aqui, 
comida para as larvas. Mas o trabalho não deve 

ser perdido: para isto ele aparecerá mais uma vez 
em uma nova edição mais perfeita, corrigida e 

emendada pelo autor.”

Ele nasceu em 6 de janeiro de 1706 e desencarnou em 1790

Ainda jovem em 1728, Franklin escreveu sua futura lápide:



A doutrina da reencarnação foi 
removida da Igreja Romana em 553 
(pelo Quinto Conselho Ecumênico 
de Constantinopla) quando os 
ensinamentos de Origen (um dos 
mais influentes pais do início da 
Igreja) sobre a pre-existência da 
alma foram banidos pelo imperador 
Justiniano.

João Batista é Elias que retornou 

(Mateus 11:14; 17:10-13)

r   Mais tarde viria a desaparecer da história da Igreja por 
aproximadamente mil anos. A idéia entrou na Europa 
brevemente como parte dos ensinamentos dos cátaros que 
foram brutalmente extirpados pela Igreja na notória 
Cruzada de albigense.



Nicodemus disse: «Como é que um homem pode nascer de novo, 
se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e 

renascer?» Jesus respondeu: «Eu te garanto: ninguém pode entrar 
no Reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce 

da carne é carne, quem nasce do Espírito é espírito. Não te 
admires de Eu dizer que é preciso nascerdes de novo. (João, 3:1-12)

Jesus disse a 
Nicodemus: “Em 
verdade vos digo, 

ninguém verá o reino 
de Deus se não nascer 

de novo.”



Evidências da crença em reencarnação podem ser 
encontradas nas palavras de poetas, escritores, e 

filósofos através dos séculos:

Dante, Marsilio Ficino, Paracelsus, Shakespeare, Goethe, Wordsworth, 
Swedenborg, Hume, Schopenhauer, George Sand, Walter Scott, Victor 
Hugo, Emerson, Wagner, Walt Whitman, Emily Dickinson, W.B. Yeats, 

Aldous Huxley, Somerset Maugham, D.H. Lawrence, Rilke, Pearl S. Buck, 
Carl Jung, Winston Churchill, Norman Mailer, Heine, Thoreau, Sir Arthur 
Conan Doyle, Maeterlinck, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Tolstoy, Louisa 
May Alcott, Edgar Allan Poe, W B Yeats, Walt Whitman e muitos outros...



Se um asiático me perguntasse minha definição 
da Europa eu seria forçado a respondê-lo: é 
aquela parte do mundo que é obsecada pela 

incrível falsa ilusão de que o homem foi criado 
do nada e que seu presente nascimento é sua 

primeira entrada na vida.
Arthur Schopenhauer

"Vejo a morte como necessária para 
nossa constituição tal como o sono. 
Nós acordaremos renovados pela 

manhã."              

Benjamin Franklin



“A não lembrança de nossa vida passada, 

ou vidas, não é indicação de que nós não 

as tivemos e sim meramente um 

indicador do fato que a memória da nossa 

personalidade não é de fato importante. 

Lembrar de vidas passadas em nossa 

condição psicológica presente seria 

saber demasiadamente muito.”
Owen Barfield (9 de novembro de 1898 – 14 de dezembro de 1997) foi

um filósofo, autor, poeta e crítico britânico.



➢ Fortalece os laços familiares

➢ Causa o amor universal (Dalai Lama)

➢ Um passo em direção a tolerância: racial, 
religiosa e social.

➢ Nos trás um senso de irmandade (Helena 
Blavatsky)

➢ Aumenta o senso de renovação

➢ Expande o senso de tempo

“Nascer, viver, morrer, renascer 

ainda e progredir continuamente, 

esta é a lei.” 

Allan Kardec  



Reencarnação – Oportunidade Bendita
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