
Necessário é nascer de novo – Reencarnação 

Capítulo IV do Evangelho Segundo o Espiritismo 

Itens 5 a 9 

“5 (...) Retorquiu-lhe Jesus: "Em verdade, em verdade, 
digo-te: Se um homem não renasce 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.” 

“8. (...) Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre 
o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne 
indica claramente que só o corpo procede do corpo e 
que o Espírito independe deste. 

9. O Espírito sopra onde quer; ouves-lhe a voz, mas não 
sabes nem donde ele vem, nem para onde vai: pode-se 
entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a 
quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última 
acepção - “não sabes donde ele vem, nem para onde vai 
- significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o 
Espírito. Se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo 
tempo que o corpo, saber-se-ia donde ele veio, pois que 
se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa 
passagem consagra o princípio da preexistência da alma 
e, por conseguinte, o da pluralidade das existências.”. 
 

Reencarnação 

O conceito de múltiplas vidas do Ser Humano faz parte 
de várias culturas há milênios: egípcios, gregos, hindus, 
persas, romanos e judeus. Há muita semelhança entre 
os conceitos dessas culturas a respeito da Palingenesia 
(1), principalmente no que se refere a ser um recurso no 
processo de evolução do Ser. Há algumas 
particularidades dos conceitos, dependendo dos níveis 
de conhecimento de parte daqueles povos quanto aos 
chamados Mistérios sobre a vida. 

Vê-se fortalecida a ideia da multiplicidade das vidas com 
o advento do Espiritismo. 

A reencarnação compartilha, com a possibilidade de 
comunicação com o Plano Espiritual, o ponto de 
discordância do Catolicismo e do Protestantismo com 
princípios doutrinários do Espiritismo, codificado por 
Kardec. 

Identificamos a reencarnação como uma manifestação 
da misericórdia Divina. A justiça de Deus presente em 

nossas vidas. É a demonstração do grande amor que Ele 
tem para com todos nós. São oportunidades 
maravilhosas que temos para aprender e crescer 
intelectual e espiritualmente e de nos recuperarmos de 
eventuais erros que tenhamos cometido. 

É como podemos compreender as diversidades nas suas 
mais variadas expressões. 

A descrição do processo reencarnacionista no Ministério 

da Reencarnação, em “Nosso Lar” (2), é digno de um 

estudo à parte. Também em o livro “Ícaro Redimido” (3), 
de Gilson Freire, nós podemos verificar procedimentos 
ricos e detalhados, minuciosos e complexos no preparar 
de uma Reencarnação. 

São etapas minuciosamente desenvolvidas tanto pelos 
mentores espirituais, quanto pelos espíritos envolvidos. A 
reencarnação de um Ser não é um procedimento 
isolado, envolve espíritos que também estarão 
comprometidos com a vida e o processo evolutivo dos 
reencarnantes. 

É um processo muito mais abrangente do que podemos 
imaginar. 

André Luiz, em seus livros, expõe com muita propriedade 
essas etapas e a complexidade do processo. São anos, 
até mesmo décadas, de trabalho e estudos na tentativa 
de se fazer de uma vida na carne uma oportunidade de 
sucesso em mais uma etapa no processo de evolução, 
seja espiritual, intelectual ou emocional de um indivíduo. 

Nós somos espíritos em evolução. Começamos como 
seres simples e ignorantes. 

Ao longo de várias existências em corpo físico, e 
também passando por várias experiências sem ele, 
como espíritos desencarnados, nós prosseguimos no 
aprendizado. 

Todo aprendizado e descobertas são importantes, mas o 
mais significativo nesse processo de evolução é o 
aprendizado espiritual. São os valores morais, éticos; o 
amor que se expande em nossos corações, por todas as 
pessoas com quem convivemos. 

No início, só conseguimos amar aqueles que estão mais 
perto de nós mas, com o tempo, conseguimos ampliar 
este amor, abrangendo outras pessoas que 
conhecemos, com quem trabalhamos, com quem 
estudamos, com quem nos encontramos todos os dias. 
Processo que, por certo, visa o caminhar em direção ao 
amor à Família Universal. 

É necessário que entendamos que o aprendizado na 
escola, adquirido nos livros, na conversa entre amigos, 
em palestras, é muito importante e, melhor ainda, se 
conjugarmos com estes o aprendizado do Evangelho de 
Jesus, o aprendizado espiritual. 

Nosso aprendizado é um processo constante, todos os 
dias. É uma informação que conseguimos ouvindo rádio, 
vendo televisão, lendo um jornal, assistindo a palestras. 
Seja onde ou por que meio for, sempre estamos 
aprendendo algo. Devemos, no entanto, nos preocupar 
com o que estamos aprendendo, pois recebemos 
informações de vários tipos e de um elenco amplo de 
pessoas. Precisamos escolher o aprendizado que irá ser 
útil para nós e para a melhora da qualidade de vida que 
temos. 

É a soma desses aprendizados, sejam intelectuais, sejam 
espirituais, que será a nossa herança dessa vida, ou 
melhor, dessa encarnação que recebemos como 
presente de Deus. 

Quando deixamos este corpo físico (o que a maioria das 
pessoas chama de morte) passamos para outro estágio 
desse aprendizado, estaremos sem o corpo que 
conhecemos, mas levaremos conosco todo o 
aprendizado que conseguimos amealhar. 

Nesse novo estágio, também teremos oportunidades para 
aprender muitas coisas, seja sob o aspecto intelectual, 
seja sob o aspecto espiritual e moral. 

Quando recebemos a oportunidade de voltar a um corpo 
físico, teremos avançado no nosso aprendizado e, no 
novo corpo, poderemos testar o conhecimento adquirido, 
como também aprendermos mais e, assim, ampliar nosso 
horizonte cultural e espiritual. 

Evoluir é aprender mais e mais e saber aplicar o que 
aprendemos para a evolução da nossa qualidade de vida 
e daqueles com quem convivemos. 

É uma oportunidade valiosa que temos para exercitar 
tudo aquilo que aprendemos pelas várias experiências 
que já tivemos, como também de ter novas experiências 
com novos aprendizados. 

A Reencarnação é uma prova do amor e da misericórdia 
de Deus. Encarnando e reencarnando conquistamos a 
nossa evolução espiritual e, assim, paulatinamente, 
progredimos e seguimos em direção à clareza que nos 
permitirá ter a percepção plena de que o Reino de Deus 
já encontra-se em nós. 



Jesus afirmou, como está registrado em Lucas 17:21: “O 
reino de Deus está dentro de vós.” 

Podemos perguntar então: se o Reino de Deus está em 
nós, por que razão não o percebo em mim? 

No fundo de um lago, de água cristalina, há uma 
pérola de valor inestimável. Entretanto, para que a 
pérola possa ser vista da superfície, é indispensável 
que as águas estejam tranquilas; se estiverem 
agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo 
lugar, mas não poderá ser vista. A porção de água do 
lago corresponde à nossa alma. Da mesma forma 
que não dá para enxergar através das águas 
agitadas, não dá para perceber o Reino de Deus 
através de nossas almas agitadas. Apenas quando as 
águas serenam, a pérola pode ser vista. Da mesma 
forma, apenas quando a alma for serenada, quando 
tivermos a nossa alma livre das perturbações 
inerentes ao apego a questões materiais, o Reino de 
Deus, que é a mais valiosa entre todas as pérolas, 
poderá ser percebido. (autor desconhecido) 

Possamos nós nascer de novo, todos os dias, em 
espírito. Deixar os conceitos velhos de lado e adquirir 
novos valores, deixando surgir o Ser novo e melhor que 
existe em cada um de nós. 

(1) Palingenesia, é formada de duas palavras gregas - 
Palin, de novo; gênesis, nascimento. Em termos 
gerais, seria nascer de novo, ou renascer. Poderá ser 
estendido o sentido para reencarnação. 

(2) Nosso Lar, livro de André Luiz, psicografia de 
Francisco Xavier, em que o autor narra sua 
experiência no Plano Espiritual. Primeiro livro da 
Coleção A Vida no Mundo Espiritual 

(3) Ícaro Redimido, Psicografia de Gilson Freire. 
Descreve o resgate e a recuperação do espírito 
Santos Dumont após o seu suicídio em 1932, 
segundo o relato de uma entidade cujo pseudônimo é 
Adamastor. Embora a obra estenda-se em 
particularidades da vida pós-morte do grande 
inventor, aborda essencialmente a depressão e o 
suicídio, sob a ótica da doutrina espírita. 

 

 

 

Do livro “Jesus e o Evangelho – à luz da psicologia 
profunda”, de Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco 

Renascimentos 

Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não 
nascer de novo.” João 3:3 

“Esse Homem-Jesus, perfeitamente ao alcance do 
entendimento humano de todos os tempos, tornou-se o 
protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo em 
que, atraente, arrasta para o Seu convívio todos aqueles 
quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e 
da vida com que lhes brinda. 

A reencarnação, desse modo, é também processo 
psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, 
que a todos faculta os meios de evoluir a esforço 
pessoal, dignificando e identificando cada criatura com 
as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se 
desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das 
trevas de ignorância e de perversidade no rumo de um 
permanente presente de realizações e de paz. 

Esse Jesus-Homem desvelador dos escuros 
meandros do ser profundo, não se apresenta hoje como 
ontem, na condição de miragem, de ser mitológico 
impenetrável, misterioso e complexo, mas sendo um 
aliado do homem e da mulher aflitos da estrada do 
progresso. Não realiza por eles as espinhosas tarefas 
que lhes dizem respeito, não os liberta da inferioridade a 
passe de mágica, de arrependimento ou de valores 
terrestres; apesar disso, benigno e amoroso, ensina 
como conseguirem a auto-estima, a auto-iluminação, a 
auto-entrega, facultando-lhes encontrar e paz e vivê-la. 

Libertador de consciências, propõe que cada um 
supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o 
reino de Deus, se não nascer de novo, o que pode 
significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a 
psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde 
logo de harmonia plena.” 
 

Link para o áudio do estudo - 
www.eldaevelina.com/necessario-e-nascer-de-novo/  
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Possamos nós nascer de novo, todos os dias, em 
espírito. Deixar os conceitos velhos de lado e 

adquirir novos valores, deixando surgir o Ser novo 
e melhor que existe em cada um de nós. 
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“A Índia 

A doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é 
também chamada Palingenesia, de duas palavras 
gregas – Palim, de novo; gênesis, nascimento. O que há 
de muito notável é que, desde os alvores da Civilização, 
ela foi formulada na Índia, com uma precisão que o 
estado intelectual dessa época longínqua não fazia 
pressagiar. 

Com efeito, desde a mais alta Antiguidade, os povos 
da Ásia e da Grécia acreditavam na imortalidade da 
alma, e mais ainda, muitos procuravam saber se essa 
alma fora criada no momento do nascimento ou se 
existia antes. (...) 

A Índia é muito provavelmente o berço intelectual da 
Humanidade e é interessante que se encontrem nos 
Vedas e no Bhagavad-Gitã passagens como a que se 
segue: 

“A alma não nasce nem morre nunca; ela não nasceu 
outrora nem deve renascer; sem nascimento, sem fim, 
eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. (...) 

Assim como se deixam às vestes gastas para usar 
vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para 
revestir novos corpos.” 

Aqui se afirmam, na doutrina védica, a eternidade da 
alma e sua evolução progressiva pelas reencarnações 
múltiplas, as quais tem por objeto a destruição de todo o 
desejo e de todo o pensamento de recompensa pessoal. 
Com efeito, prossegue ainda o instrutor (é sempre a voz 
celeste que fala): 

“Chegadas até mim essas grandes almas que 
atingiram a perfeição suprema, não entram mais nessa 
vida perecível, moradas dos males.” 

Egito 

A ideia de reencarnação nos povos egípcios se perde 
nos tempos, pois era cultuada junto às classes dos 
iniciados nos mistérios de Ísis; o indivíduo era dividido 
em três partes: Ka (corpo astral) - Bá (corpo mental) – 
Khu (corpo causal). 

Estes mistérios eram instituições públicas, mantidas 
pelo Estado; eram centros de vida nacional e religiosa, 
os quais eram frequentados  por  todas as classes 
sociais. Eram constituídos de vários graus e duravam 
muitos anos. Os que passavam por todos os graus, 
homens e mulheres, eram considerados ocultos, pois 
adquiriram os conhecimentos deste mundo e uma nítida 
compreensão de seu futuro após a morte e das leis que 
regem os mundos superiores. Os ensinamentos internos 
e superiores permaneciam selados para o povo, ainda 
não suficientemente preparado para aprendê-los. 
Todavia, praticamente toda a população egípcia sabia 
destes mistérios, de tudo que se relacionava com a vida 
depois da morte e de como se preparar para enfrentá-la 
corajosamente. 

A Pérsia e a Grécia 

(...) Pitágoras foi o primeiro que introduziu na Grécia a 
doutrina dos renascimentos da alma, doutrina que havia 
conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Ele 
tinha duas doutrinas, uma reservada aos iniciados, que 
frequentavam os Mistérios, e outras destinada ao povo; 
esta última deu nascimento ao erro da metempsicose. 

Para os iniciados, a ascensão era gradual e 
progressiva, sem regressão às formas inferiores, 
enquanto que ao povo, pouco evolvido, ensinava-se que 
as almas ruins deviam renascer em corpos de 
animais,(...) 

O Pai da História acreditava, entretanto, que as almas 
puras podiam evolver em outros astros do Céu. (...) 

Havia, pois, na Antiguidade grega, dois ensinos, um 
para a multidão, outro para os homens instruídos, aos 
quais se revelava a verdade, depois que eles tinham 
passado pela iniciação, a que chamavam Mistérios. 

Aristófanes e Sófocles denominavam os Mistérios de 
esperanças da morte. 

(...) ensinava-se secretamente: 

1 – Unidade de Deus; 

2 – A pluralidade dos mundos e a rotação da Terra, 
tal como foi afirmada mais tarde por Copérnico e Galileu; 

3 – A multiplicidade das existências sucessivas. 
Platão adota a ideia pitagórica da Palingenesia. Ela 
fundou-a em duas razões principais, expostas no 
Phedon. A primeira é que, na Natureza, a morte sucede 
à vida, e, sendo assim, é lógico admitir que a vida 

sucede à morte, porque nada pode nascer do nada, e se 
os seres que vemos morrer não devessem mais voltar à 
Terra, tudo acabaria por se absorver na morte. Em 
segundo lugar, o grande filósofo baseia-se na 
reminiscência, porque, segundo ele, aprender é recordar. 
Ora – declara – se nossa alma se lembra de já haver 
vivido, antes de descer ao corpo, por que não acreditar 
que, em o deixando, poderão ela animar sucessivamente 
muitos outros? 

Elevando-se ainda mais, Platão afirma que a alma, 
desembaraçada de suas imperfeições, aquela que se 
ligou à divina virtude, torna-se, de alguma sorte, santa, e 
não vem mais à Terra. (...) 

A Escola Neoplatônica 

A Escola Neoplatônica de Alexandria ensina a 
reencarnação, precisando, ainda, as condições, para a 
alma, dessa evolução progressiva. 

Plotino, o primeiro de todos, trata muitas vezes de tal 
questão, no curso de suas Enéadas. É dogma – diz ele – 
de toda a Antiguidade e universalmente ensinado, que, se 
a alma comete faltas, é condenada a expiá-las, 
recebendo punições em infernos tenebrosos; depois, é 
obrigada a passar a outro corpo, para recomeçar suas 
provas. No livro IX da segunda Eneida, ele afirma ainda 
mais seu pensamento, na seguinte frase; “A providências 
dos deuses assegura a cada um de nós a sorte que lhe 
convém, e que é harmônica com seus antecedentes, 
conforme suas vidas sucessivas.” 

Aí já se vê toda a doutrina moderna sobre a evolução 
do princípio inteligente, que se eleva gradativamente até 
o ápice da espiritualidade. 

Porfírio não crê na metempsicose, ainda mesmo como 
punição das almas perversas e, segundo ele, a 
reencarnação só se opera no gênero humano. 

Não havia, pois, penas eternas para os adeptos de 
Pitágoras e de Platão. Todas as almas deveriam chegar a 
uma redenção final, por seus próprios esforços. É esta 
uma doutrina eminentemente moral, pois que incita o 
homem a libertar-se voluntariamente dos vícios e das 
más paixões, para aproximar-se progressivamente da 
fonte de todas as virtudes. 

Assim, segundo Jâmblico, não há acaso nem 
fatalidade, mas uma justiça inflexível, que regula a 
existência de todos os seres e, se alguns se veem 
acabrunhados de aflições, não é em virtude de uma 



decisão arbitrária da divindade, mas consequência 
inelutável das faltas cometidas anteriormente. Ver-se-á, 
mais tarde, que o Espírito que volta à Terra aceita, por 
vezes livremente, penosas provas, não como castigo, 
mas para chegar mais depressa a um grau superior de 
sua evolução. 

A Judeia 

(...) Uma das provas que se pode apresentar é a de 
que existiam ensinos ocultos ao comum dos homens, e 
que foram compilados nas diferentes obras que 
constituem a Cabala. 

No ensino secreto, reservado aos iniciados, 
proclamava-se a imortalidade da alma, as vidas 
sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados. 

Encontra-se esta doutrina no Zohar, redigido por 
Simão Bem Yochai, provavelmente no ano 121 de nossa 
Era, mas conhecido na Europa somente em fins do 
século terceiro. Por outra parte, a transmigração das 
almas, a acreditarmos em S. Jerônimo, foi ensinada por 
muito tempo como uma verdade esotérica e tradicional, 
que só devia ser confiada a pequeno número de eleitos. 
Orígenes admitia a preexistência da alma como uma 
necessidade lógica, na explicação de certas passagens 
da Bíblia, sem o que, dizia ele, poder-se-ia acusar Deus 
de iniquidade. 

Essas concepções, posto que repelidas pelos 
concílios, foram conservadas, mesmo no clero, por 
espíritos independentes, tal como Cardeal Nicolas de 
Cusa e, e entre os filósofos, pelos adeptos das ciências 
secretas, que transmitiam uns aos outros essas 
tradições, sob a chancela do sigilo. 

O Romanos 

Entre os romanos, que receberam a maior parte dos 
seus conhecimentos da Grécia, Virgílio exprime 
claramente a ideia da Palingenesia nestes termos: 

“Todas essas almas, depois de haverem, durante 
milhares de anos, girado em torno dessa existência (no 
Elísio ou no Tártaro), são chamadas por Deus, em 
grandes enxames, para o rio Letes, a fim de que, 
privadas da lembrança, revejam os lugares superiores e 
convexos, e comecem a querer voltar ao corpo...” 

Diz também Ovídio que sua alma, quando for pura, irá 
habitar os astros que povoam o firmamento, o que 
estende a Palingenesia até os outros mundos semeados 
no espaço. 

Druidismo 

Os gauleses, nossos antepassados, praticavam a 
religião dos druidas, acreditavam na unidade de Deus e 
nas vidas sucessivas. (...) 

Os druidas ensinavam que há três ciclos: 1 – o de 
Ceugant, que só pertence a Deus; 2 – o de Gwynfid, ou 
morada da felicidade; e 3 – o de Abred, ou ciclo das 
viagens, ao qual pertenciam nossa Terra e os outros 
planetas. 

A Terra era um lugar de passagem para mundos 
superiores. 

Idade Média 

Durante todo o período da Idade Média, a doutrina da 
palingenesia ficou velada, porque era severamente 
proscrita pela Igreja, então todo-poderosa; este ensino 
esteve confirmado nas sociedades secretas ou se 
transmitiu oralmente entre os iniciados que se ocupavam 
com ciências ocultas.” 
 

Capítulo XI Gênese espiritual 

1. É inata ao homem a ideia da perpetuidade do 
ser espiritual; essa ideia se acha nele em estado de 
intuição e de aspiração. 

9. Progredir é condição normal dos seres 
espirituais e a perfeição relativa o fim que lhes cumpre 
alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a 
eternidade, e criando incessantemente, também desde 
toda a eternidade tem havido seres que atingiram o 
ponto culminante da escala. (...) 

10. (...) O corpo é, pois, simultaneamente, o envoltório e 
o instrumento do Espírito e, à medida que este adquire 
novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado ao 
novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, (...) 

13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as 
vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum 
tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio 
vital, não mais encontrando elemento para suas 
atividades, se extingue e o corpo morre. O Espírito, 
para quem, este, carente de vida se tornar inútil, deixa-
o, como se deixa uma casa em ruínas, ou uma roupa 
imprestável.” 

Há de convir que, observando esse processo, mais 
ainda, vivenciando-o, temos a impressão de 

transitarmos por sofrimentos, dado o nosso apego ao 
corpo e à vida. Isso se deve por ainda não 
internalizarmos o princípio inerente ao progresso 
espiritual. 

Como vimos no texto de A Gênese, a evolução do 
Espírito exige a reformulação do corpo físico. Quanto 
mais aquele se desenvolve na escala evolutiva, mais o 
outro precisa ser reorganizado em suas propriedades 
para acompanhar e proporcionar condições de trabalho 
e cumprimento das tarefas de que aquele está 
incumbido.. 

 

 


