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A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência
Nazareno Feitosa

Antiguidade da Reencarnação
O Espiritismo não criou a reencarnação, apenas veio confirmá-la.
Egito antigo. Metempsicose (crença até no retorno em formas animais).
Oriente – conhecimentos de 6.000 anos. Budismo - Roda de Sansara
Registros escritos: Nos livros mais antigos: L. dos Vedas (2.500 a.C.)
A Doutrina Socrática e Platônica eram reencarnacionistas. (ESE, int.)
Reencarnação e Ressurreição
Etimologia. Latim: resurrectìo,ónis 'ressurreição', de resurrectum, supino de
resurgère 'relevantar-se; reerguer-se, restabelecer-se; reanimar, recomeçar'; (H)
O termo “ressurreição” era utilizado também para a reencarnação.
Na época de Jesus, o vocabulário era muito limitado. Raríssimos sabiam ler e
escrever. O povo era quase todo composto de pastores, agricultores e pescadores.
Tradição oral. As escrituras eram passadas de boca em boca, somente passaram a ser
escritas e reunidas num único livro durante o reinado de Salomão / Corte de Josias.
Tradução da palavra “palingenesia” por “renovação” Mt 19:28; Tito 3:5, ao invés do
correto, que seria "reencarnação".
Reencarnação não exclui a ressurreição, convivem perfeitamente
Ressurreição como “ressurgimento” do espírito para a vida imortal.
O Espiritismo não nega a reaparição de Jesus ao final do 3o dia.
Apenas esclarece que o termo “ressurreição da carne” não é o mais adequado,
posto que a matéria se decompõe após a morte.
Alguns autores acreditam que Jesus ressurgiu em espírito materializado, ou com o
corpo material modificado, tanto que muitos não o reconheceram. (Mc 16:12-13; Lc
24:13-35 e 24:36-43; Jo 20:10-20)
Ressurreição e catalepsia (morte aparente)
Filho da viúva de Naim (Lc 7:11-18). Filha de Jairo (Mt 9:23-26; Mc 8:35-43; Lc
8:49-56). Ressurreição de Lázaro. (Jo 11:1-16)
“Por que estais em alvoroço e chorais? Retirai-vos, pois a criança não está morta,
mas sim dormindo.” (Mt 9:24; Mc 5:39; Lc 8:52)
“Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo” (Jo 11:1-16)
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Por que Ele não teria ressuscitado outros mortos, como seu primo, João Batista,
que havia sido decapitado? Será que na época de Jesus só morreram 3 pessoas?
Jesus certamente teria poderes para ressuscitar alguém, mas tudo indica, e Ele
mesmo afirma, que foram fenômenos de catalepsia, curada pelo seu altíssimo
poder fluídico.

ANALISANDO A REENCARNAÇÃO
1. A encarnação é possível ?
R - Se considerarmos que somos espíritos habitando um corpo e que nos foi possível
encarnar, deduz-se que é perfeitamente possível re-encarnar. Se Deus fez uma vez,
por que não poderia fazê-lo de novo?
2. Por que não se aceita a tese da reencarnação ?
R- Porque a maioria de nós não suporta a idéia de retornar à Terra.
Ainda não aprendemos amar a vida, apenas tememos a morte.

EVIDÊNCIAS A FAVOR DA REENCARNAÇÃO
I - Histórica
A reencarnação era crença comum no Cristianismo Primitivo. Somente foi abandonada
em 553 d.C., após o V Concílio Ecumênico de Constantinopla II, numa votação não
representativa, regional, sob as ameaças do Imperador Justiniano, influenciado por
sua esposa Teodora, ex-meretriz. Teodora mandou matar inúmeras prostitutas e na
Revolta de Nica, ordenou o massacre de 30.000 pessoas. O povo, revoltado, a
ameaçava com a reencarnação. Por isso, ela exigiu que Justiniano a considerasse uma
doutrina herética, o que ele fez após sua morte, obrigando, ao fio da espada, os
religiosos a condenarem um requisito da reencarnação: a pré-existência da alma (alma
existir antes do corpo).

II - Científicas:
1. TRVP – Terapia de Regressão a Vidas Passadas (Dr. Brian Weiss)
2. Crianças que se recordam de suas vidas passadas (Dr. Ian Stevenson)
3. Gênios precoces (Mozart, Pascal, Michelângelo, Champolion, etc)
4. Instintos (conhecimentos natos) dos animais
5. Marcas de Nascença
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6. Doenças congênitas inexplicáveis: Bebês com cirrose (ex-alcóolatras) e câncer de
pulmão e enfizema pulmonar (ex-fumantes)
7. EQM – Experiências de Quase Morte (Dr. Robert Moody Jr.)
8. Transcomunicação Instrumental
Estamos sempre renovando nossas células e átomos
1. Francis Bowen, da Univ. de Harvard, afirma ainda que as células do nosso corpo
se renovam a cada 1 ano e 53 semanas.
2. Pesquisas com radioisótopos afirmam que trocamos todos os atos do nosso corpo
a cada 5 anos, em média.
III - Filosóficas:
Como entender um Deus justo diante das diferenças de sofrimentos?
Desigualdade das riquezas e virtudes. Deficientes de nascença.

IV - Religiosas:
Reencarnação no Antigo Testamento
Gênesis 25:22 – “Os filhos lutavam no ventre de Rebeca”
Ezequiel; Elias; Ex 20:6; Sl 10:6; Jó 14:10-21 (ESE)
Isaías 26:19 “viverão de novo” (ESE)
Jeremias 1:15 “Antes que ter formasse no ventre materno, Te conheci”
Semelhanças entre Elias e João Batista.
Ml 4:5 – Previsão do retorno de Elias.
Lc 13-17 - Anjo Gabriel a Zacarias, sobre o seu filho João Batista:
“Virá no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos”
Jo 21:22 – “Se Eu quero que ele fique até que Eu volte, que te importa?” (João
estaria reencarnado na volta de Jesus)
Ap 10:11 – Anjo para João: “É necessário que profetizes outra vez a respeito de
muitos povos, nações, línguas e reis”. (Prof. Daniel)
Decapitação de João Batista x decapitação dos Sacerdotes de Baal (Elias)
Semelhanças entre o Profeta Daniel, Elias e João Batista
Liv de Daniel 9:25 - “És muito amado”. 10:11 e 19 - “Homem muito amado”.
Jo 19:26, 20:2 e 21:7 – “discípulo amado do Cristo”
Reencarnação no Novo Testamento
Jesus citou em várias passagens a Reencarnação.
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Os judeus à época acreditavam na reencarnação. Se fosse um erro, Jesus os teria
repreendido, como o fez em outros momentos.
Cego de nascença – “Quem pecou? Foi ele ou os seus pais?” Jo 9:1-2
“Não erres mais, para que não te suceda coisa pior” (_)
Dizem que Jesus é Jeremias ou Elias (Mt 16:13-17 e Mc 7:27-30)
Elias já veio, e não o reconheceram (Mt 17:10-13; Mc 9:11-13)
Diálogo com Nicodemos (Jo 3:1-12)
Dizem que Jesus é João Batista ressuscitado (Mc 6:14-15; Lc 9:7-9)
Lei de Causa e Efeito
“Daqui não saireis até que tenhais pago o último ceitil”
“Quem com ferro fere, com ferro será ferido”
“Embainha tua espada, Pedro, pois aquele que fizer perecer pela espada, pela
espada perecerá”.
Pré-existência da Alma (condenada em 553 d.C.)
Éfesos 1:3-5 - “Como também nos elegeu nele antes da formação do mundo, para que
fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor”.
V – Outros elementos – dados estatísticos:
Segundo o canal de TV Discovery Channel, dois terços da população mundial são
reencarnacionistas. A história registra um grande número de sábios e homens
notáveis, além de cerca mais de 30 religiões e doutrinas reencarnacionistas. (veja
lista no verso)
Por que não criticam os budistas, etc, mas somente os espíritas?

CRÍTICAS À REENCARNAÇÃO
Citação de Paulo em Hebreus 9:27
Hb 9:27 “O Homem morre uma vez só, também morreu Jesus de uma vez só por
todas, para resgatar os nossos pecados”.
Na Bíblia Sagrada católica das Ed. ................. afirma-se que essa epístola não foi
escrita por Paulo, mas por outros escritores judeus haja vista o estilo, a saudação
inicial, o vocabulário utilizados sempre absolutamente diferentes das demais
epístolas. Além desse relevante fato, perguntamos: Quem tem mais autoridade?
Jesus, que falou claramente e jamais condenou a reencarnação, ou Paulo, que
sequer conheceu o Cristo em vida, e que para divulgar o Cristianismo teve que
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divulgar ensinamentos que, segundo alguns teólogos, teriam desvirtuado o
Cristianismo? (v. Rev. SuperInteressante de Dez/2003).
Batismo e reencarnação
Na cabala, a água era o símbolo do nascedouro da vida.
Para os judeus, a terra tinha saído das águas, e todos os animais
O que simples gotas de água podem fazer, capazes de nos “salvar”?
“O que nasce do espírito é espírito” (Jo 3:10) (o esp. independe do corpo)
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CRÍTICAS
“Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me”.
(não disse para nós darmos a nossa cruz para Ele levar)

NECESSIDADES E OBJETIVOS DA REENCARNAÇÃO
Aprendizado
“Sede perfeitos como Vosso Pai Celestial é perfeito”. (A natureza não dá saltos)
Uma única existência nos é insuficiente para a perfeição.
Oportunidade de reparar erros e ajudar nossos amigos
Escolha das provas. Reencarnações Compulsórias.
Responsabilidade: “A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória”
Esquecimento necessário do Passado
Ainda não sabemos nos perdoar
Justiça da Reencarnação
A reencarnação parece-nos muito mais justa que as penas eternas, que a própria
Igreja reconsiderou, criando a figura do "purgatório".
Reencarnação é responsabilidade pelo "mundo ao nosso redor"
Reencarnação é esperança - Família espiritual; retorno à infância.
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