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O LIVRO DOS ESPÍRITOS – QUESTÃO 222
PARTE 2 - CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES SOBRE A PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação; ressuscitaram-no da doutrina de
Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a Doutrina Espírita.
Constituindo uma lei da Natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e
sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antigüidade mais remota.
Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose; ele o colheu dos filósofos
indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A idéia da transmigração das almas
formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram?
Por uma revelação, ou por intuição? Ignoramo-lo Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é
que uma idéia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escol, se
não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria
prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da
reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os Espíritos
rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e
reciprocamente.
Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os Espíritos renovam uma
doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas
pessoas, até aos nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional,
mais acorde com as leis progressivas da Natureza e mais de conformidade com a sabedoria do
Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só
neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos: já antes da sua publicação,
numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se
depois, consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os Espíritos não
parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto.
Examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos Espíritos,
deixemo-los de lado, por enquanto,. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles;
suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de Espíritos.
Coloquemo-nos, momentaneamente, num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade
para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e
vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender.
Muitos repelem a idéia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir.
Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra
semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à
Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer, ou consultou os
gostos, para regular o Universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe, ou não existe; se existe,
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nada importa que os contrarie; terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão.
Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer: Sofri hoje bastante, não quero sofrer mais
amanhã. Qualquer que seja o seu mau-humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte,
nem nos que se sucederem, até que se ache curado.
Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente,
tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir
para o colégio, ou condenados, para a prisão. Passarão pelo que têm de passar.
São demasiado pueris semelhantes objeções, para merecerem mais seriamente examinadas.
Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranqüilizem, que a Doutrina Espírita, no tocante à
reencarnação, não é tão terrível como a julgam; que, se a houvessem estudado a fundo, não se
mostrariam tão aterrorizados; saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que
será feliz ou desgraçada, conforme ao que tiverem feito neste mundo; que desde agora poderão
elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer.
Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte e não aos que criam
para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde
perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo.
Ora, pois: se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos,
porquanto de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por
que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora a custa de
outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor, nem pior? Credes, ao contrário, que esse
futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida e então
desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas,
porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra e, pois,
com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos?
Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor,
sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem! Colocai-vos mentalmente, por um
instante, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai
que alguém vos venha dizer: Sofreis; não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante
de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente, respondereis; que devemos fazer? - Quase nada: recomeçar o trabalho mal executado e
executá-lo melhor. - Hesitaríeis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações?
Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que a um homem que, sem ter deixado a
miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos, viessem dizer: Aqui está
uma riqueza imensa de que podes gozar; para isto só é necessário que trabalhes arduamente
durante um minuto.
Fosse ele o mais preguiçoso da Terra, que sem hesitar diria: Trabalhemos um minuto, dois minutos,
uma hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na
fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea, em confronto com a eternidade? Menos que um
minuto, menos que um segundo.
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Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: Não é possível que Deus, soberanamente
bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações.
Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer
perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar
suas faltas? “Dois industriais contrataram dois operários, cada um dois quais podia aspirar a se tornar
sócio do respectivo patrão.
Aconteceu que esses dois operários certa vez empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos
ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre
operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria.
O outro disse ao seu: Perdeste um dia; deves-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu
trabalho; ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem,
que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi.”
Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano?
Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem?
Alguma coisa de pungente há na idéia de que a nossa sorte fique para sempre decidida, por efeito de
alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição, ao
passo que eminentemente consoladora é a idéia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem
nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese a
outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem
apelação. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo, para felicidade do
gênero humano.
Outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências.
Mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos.
Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de
vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos Espíritos.
Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência
corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se
admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento
e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio
termo: ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou
não, consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha
individualidade, era progressiva, ou estacionária? Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o
corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a
ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos:



1º Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das idéias que a educação

lhe fez adquirir?
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2º Donde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para esta

ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres
durante a vida toda?



3º Donde, em uns, as idéias inatas ou intuitivas, que noutros não existem?



4º Donde, em certas crianças, o instituto precoce que revelam para os vícios ou para as

virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas
nasceram?



5º Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros?



6º Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote recém-

nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton?
Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que, ou as almas
são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que, entre elas, tão grande diversidade
de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas, então, achamo-nos em presença da
mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria;
deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições
físicas. Se almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata
superioridade concedida a algumas?
Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas
suas criaturas?
Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se
explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes: São mais ou menos
adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos
afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de
todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha
vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo.
Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de um a oitenta anos; suponde que um véu encubra
todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em conseqüência, acreditais que todos
nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros
pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém,
dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou
menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em Sua justiça, não pode ter criado almas
desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais
apresenta em oposição à mais rigorosa eqüidade: é que apenas vemos o presente e não o passado.
A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato
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patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e
verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá
explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquela que
explica?
À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o hotentote é de raça inferior.
Perguntaremos, então, se o hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e à sua raça privou
Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A
Doutrina Espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de
homens, há tão-somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de
progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus?
Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo
em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades.
1ª Se a nossa existência atual é que, só ela, decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura,
as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível, ou se acharão
distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba?
2ª O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de
outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve
tempo, nem possibilidade de se tornar melhor?
3ª O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja
existência em nada dependeu dele?
4ª Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens.
Mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que
a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso
contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros?
5ª Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem, nem
o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para
merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se vêem isentos das tribulações da vida?
Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências
consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa
existência faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será
recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a
que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho.
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Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas
psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução.
Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja
não admite a doutrina da reencarnação; que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar
dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é
eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma
religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião, se,
contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a
render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol
ou nos seis dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido, entre povos
cultos, uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a
evidência se patenteou, a Igreja, criteriosamente, se colocou do lado da evidência. Uma vez provado
que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio,
não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente
aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja
muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e
que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da
Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados.
Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se
especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho:
“Quando desciam da montanha (depois da transfiguração), Jesus lhes fez esta recomendação: Não
faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do homem tenha ressuscitado, dentre os
mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: Por que dizem os escribas ser preciso que primeiro
venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: É certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas.
Mas, eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam.
Do mesmo modo darão a morte ao Filho do homem. Compreenderam então seus discípulos que era
de João Batista que ele lhes falava.” (São Mateus, cap. XVII.)
Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de
João Batista.
Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não
constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, mau grado a todas as crenças
em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão; apóia-se na
imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do
homem, na moral do Cristo. Logo, não é anti-religioso.
Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas
pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos Espíritos que nós e tantos outros nos
fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e
porque só ela resolve questões até então insolúveis.

PLURALIDADE DAS EXISTENCIAS

Página 8 de 45

Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não
houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às idéias que esposávamos. Em sendo
demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor-próprio, com o se obstinar na
sustentação de uma idéia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos
Espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por
experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que se
não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver,
recomenda a idéia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela
apresenta: o de a confirmarem os fatos, fatos positivos e por bem dizer, materiais, que um estudo
atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e
diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado,
como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os
que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se.
Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que,
sem ela, se mantém inexplicável; que é altamente consoladora e conforme à mais rigorosa justiça;
que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu.
As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de
São João, capítulo III:
3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: Em verdade, em verdade, te digo que, se um homem não
nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
4. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de
sua mãe para nascer segunda vez?
5. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se um homem não renascer da água e do
Espírito, não poderá 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 que eu te tenha dito: é necessário que torneis a nascer. (Ver,
adiante, o parágrafo “Ressurreição da carne”, n° 1010.)
789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunido, formando uma
só nação?
"Uma nação única, não; seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e
necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis
apropriadas a esses costumes e necessidades.
A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens.

PLURALIDADE DAS EXISTENCIAS

Página 9 de 45

Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a
caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar
dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele”.
A Humanidade progride, por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem.
Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a
tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso; vêm depois, como
instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, nalguns anos fazem-na adiantar-se de muitos
séculos.
O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os
homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada,
a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta
através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que
sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á, a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos
que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a
justiça divina haja consagrado semelhante injustiça.
Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica
privado do progresso. Podendo, os que viveram ao tempo da barbaria, voltar, na época da civilização,
a viver no seio do mesmo povo, ou de outro, é claro que todos tiram proveito da marcha ascensional.
Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo este
sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais
adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor?
Que merecimento tem esse homem, que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos,
para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens
vivessem um milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas,
diariamente morrem criaturas em todas as idades; incessantemente se renovam na face do planeta,
de tal sorte que todo o dia aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de mil anos, já
não há naquela nação vestígio de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara, que era, ela se
tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros?
Mas, esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram
criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbaria e
forçoso será então se admitir que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder,
não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas.
Comparemos esta teoria do progresso com a que os Espíritos apresentaram. As almas vindas no
tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm
adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por meio que lhes é
simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que, os
cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como conseqüência fazer que, de futuro, se
criem almas mais perfeitas; têm sim, o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do
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povo que se figura, ao tempo da sua barbaria, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara
igualmente a chave do progresso da Humanidade inteira.
Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será
ponto de reunião exclusivamente de bons Espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus,
sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém,
até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado.
Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só às gerações presentes e futuras
aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir
muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de
barbaria. Segundo a doutrina dos Espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente às
gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco
da civilização. (222).
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS COMENTADO PELO ESPÍRITO MIRAMEZ NA OBRA “FILOSOFIA
ESPÍRITA”
FILOSOFIA ESPÍRITA - VOLUME V - CAPÍTULO 18
QUESTÃO 222 - O LIVRO DOS ESPÍRITOS - CONSIDERAÇÕES SOBRE A PLURALIDADE DAS
EXISTÊNCIAS
Parte Segunda - CAPÍTULO V - Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos
0222/LE - TROCA DE CORPOS
Falando de reencarnação, estamos buscando lembrar aos espiritualistas dessa lei que vigora em
todos os mundos habitados: a troca de vestes para renovação dos sentimentos.
A reencarnação é aceita há tempos imemoriais.
A antiga Lemúria já alimentava essa crença nas vidas sucessivas, como, igualmente, a Atlântida;
depois, a herança passou para a Assíria, Egito, Índia e Indochina.
Como a verdade permanece de pé sob quaisquer circunstâncias, ela atravessou séculos e milênios
com variadas roupagens, mas nascendo e renascendo em muitos países, como luz que deveria,
algum dia, clarear como o sol da verdade.
A reencarnação encontrou seu ambiente favorável na Doutrina Espírita, até mesmo como princípio,
como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam
na Terra. Somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a Sua justiça.
Pitágoras já pressentia a necessidade de crer na reencarnação, embora distorcendo seu fundamento,
dizendo que o homem poderia voltar a tomar, em outra época, corpos de animais, dando a esse
sistema o nome de Metempsicose, mas, o Espiritismo vem corrigir esse erro, mostrando que não há
regressão na marcha progressiva das almas.
Buda falava largamente da necessidade dos Espíritos tomarem novos corpos, como necessário se
faz que o ser humano troque de roupas quantas vezes for conveniente.
Santo Agostinho lembra, em suas Confissões, de forma que o leitor inteligente reconheça, a sua
crença na reencarnação.
Tudo na vida renasce, não somente os Espíritos; basta que meditemos um pouco na vida e na
ascensão espiritual.
Allan Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da Doutrina dos Espíritos, e todos eles, por
intermédio de variados médiuns e em lugares diferentes, confirmaram a doutrina das vidas
sucessivas.
Isso é um bracejar de alegria nos corações de todas as criaturas, porque, além de revelar a verdade,
nos mostra oportunidades de granjear condições elevadas em vários caminhos do aprendizado.
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Compete a todos os companheiros, principalmente da área espírita, meditarem na reencarnação na
sua função divina e humana, passando a melhorar moralmente.
A reforma moral é semente de luz a iluminar os caminhos do futuro.
Allan Kardec tece comentários inteligentes em "O Livro dos Espíritos” sobre a reencarnação, a fim de
facilitar aos homens essa crença de luz cheia de esperança para todos os corações que sofrem. Se
não nos lembramos das nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus, por não
suportarmos viver duas vidas em uma existência, mas, no fundo da consciência, há sempre uma voz
que não deixa apagar essa crença na troca de corpos, sem o limite das nossas intervenções impostas
e impulsionadas pelo orgulho e pela vaidade.
Deixemos refilhar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante muitas vidas
no plano físico, para que a alma cresça e desperte todos os seus dons de ouro, como sendo sóis e
estrelas onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade.
Quem nega a reencarnação não pensou que Deus não pede opinião aos homens para fazer leis que
garantem e iluminam esses mesmos homens, filhos do Seu coração.
Estudemos, pois, as grandes vidas, e analisemos as menores, para que a nossa razão nos mostre a
realidade em Cristo.
*********************
Os tempos são chegados, aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus devem levá-lo a quem ainda
não o Conhece. “A Fé sem obras é morta” (Tiago 2:17)
AMA - TRABALHA - ESPERA - PERDOA
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HOTENTOTES
Khoisan (também conhecidos por bosquímanos, hotentotes, coisã ou san) é a designação de uma
família de grupos étnicos existentes na região sudoeste de África, que partilham algumas
características físicas e linguísticas. Aparentemente, estes povos têm uma longa história, estimada
em vários milhares, talvez dezenas de milhares de anos, mas neste momento existem apenas
pequenas populações, principalmente no deserto do Kalahari, na Namíbia.
Os khoisan atuais podem ser descendentes de povos caçadores-recolectores que habitavam toda a
África Austral e que desapareceram com a chegada dos bantos a esta região, há cerca de 2000 anos.
Não é provável que os bantos tenham exterminado os khoisan, uma vez que algumas das suas
características linguísticas e físicas foram assimiladas por vários grupos bantos, como os xhosas e os
zulus. É mais provável que a redução do seu território de caça, derivado da instalação dos
agricultores bantos, tivesse sido uma causa para a redução do seu número e da sua área de vida.
Um estudo genético de um grande número de populações humanas atuais, feito desde 2003 por
Sarah A. Tishkoff da Universidade da Pensilvânia

[1]

sugere que o "berço da humanidade" ficaria na

região dos Khoisan (antes chamados de Hotentotes), mais exatamente na área mais próxima do
litoral da Fronteira Angola-Namíbia. Aí foi encontrada a maior diversidade genética, baseada num
gene traçador que, comparado com a de outras populações, indica a possível migração das
populações ancestrais para o norte e para fora da África, há cerca de 250 gerações.
Até à instalação dos holandeses e franceses huguenotes na África do Sul, há cerca de 200 anos,
estes povos ainda povoavam grandes extensões da Namíbia e do actual Botswana, mas foram
praticamente exterminados, uma vez que não aceitavam trabalhar nas condições que os novos
colonos exigiam.
Estes colonos chamaram-lhes hotentotes - que significa "gago" na língua neerlandesa, provavelmente
devido à sua língua peculiar - ou bushmen, ou seja "homens da floresta", termo que foi adaptado para
a língua portuguesa como bosquímanos. Ambos os nomes têm, actualmente, uma conotação
pejorativa, assim como o termo san usado para um grupo específico de khoisan, mas que na sua
língua significa estrangeiro. Os nomes que se utilizam actualmente são derivados dos nomes das
suas línguas (ver línguas khoisan). No entanto, a palavra hotentote continua a ser utilizada nos
nomes de várias plantas e animais da África do Sul, como o chorão-das-praias (Carpobrotus edulis,
em inglês Hottentot fig, "figo hotentote"), ou o toirão-hotentote (Turnix hottentotta).
Fisiologia
Fisicamente, os khoisan são em média mais baixos e esguios que os restantes povos africanos. Além
disso, possuem uma coloração de pele amarelada e prega epicântica nos olhos, como os chineses e
outros povos do Extremo Oriente. Algumas destas características são agora comuns a outros grupos
étnicos sul-africanos, sendo patentes por exemplo em Nelson Mandela.
Uma outra característica física dos khoisan é a esteatopigia das mulheres (grande desenvolvimento
posterior das nádegas), que levou a que uma mulher tivesse sido levada para a Europa no século XIX
e usada para exibição em feiras, a famosa Vénus Hotentote.
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Os khoisan possuem o mais elevado grau de diversidade do DNA mitocondrial de todas as
populações humanas, o que indica que eles são uma das comunidades humanas com uma história
mais antiga. O seu cromossomo Y também sugere que os khoisan se encontram do ponto de vista
evolucionário muito perto da raiz da espécie humana.
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PIERRE SIMON LAPLACE
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Pierre Simon, Marquis de Laplace

Retrato póstumo, por Madame Feytaud, 1842

Nascimento

23 de março de 1749 - Beaumont-en-Auge

Falecimento

5 de março de 1827 - Paris

Nacionalidade

Francês

Campo(s)

Matemática, astronomia e física

Orientador(es)

Jean le Rond d’Alembert

Orientado(s)

Siméon Denis Poisson

Conhecido(a) por

Laplaciano, Equação de Laplace, Transformada de Laplace

Pierre Simon, Marquis de Laplace (Beaumont-en-Auge, 23 de março de 1749 — Paris, 5 de março
de 1827) foi um matemático, astrônomo e físico francês que organizou a astronomia matemática,
sumarizando e ampliando o trabalho de seu predecessores nos cinco volumes do seu Mécanique
Céleste (Mecânica celeste) (1799-1825). Esta obra-prima traduziu o estudo geométrico da mecânica
clássica usada por Isaac Newton para um estudo baseado em cálculo, conhecido como mecânica
[1]

física.

Ele também formulou a equação de Laplace. A transformada de Laplace aparece em todos os ramos
da física matemática — campo em que teve um papel principal na formação. O operador diferencial
de Laplace, da qual depende muito a matemática aplicada, também recebe seu nome.
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Ele se tornou conde do Império em 1806 e foi nomeado marquês em 1817, depois da restauração dos
Bourbons.
Pierre Simon Laplace nasceu em Beaumont-en-Auge, Normandia, filho de um pequeno trabalhador
rural ou talvez um empregado de fazenda e deve sua educação ao interesse incitado em alguns
vizinhos abastados graças às suas habilidades e presença atrativa. Parece que de pupilo, se tornou
professor-assistente na escola em Beaumont; mas, tendo procurado uma carta de apresentação a
Jean le Rond d'Alembert, foi a Paris tentar sua sorte. Um artigo sobre os princípios da mecânica
instigou o interesse de d'Alembert e, sob sua recomendação, foi oferecido um lugar na escola militar a
Laplace.
Seguro das suas competências, Laplace dedicou-se, então, a pesquisas originais e, nos dezessete
anos seguintes, 1771-1787, produziu boa parte de seus trabalhos originais em astronomia. Tudo
começou com uma memória, lida perante à Academia Francesa em 1773, em que mostrava que os
movimentos planetários eram estáveis, levando a prova até o ponto dos cubos das excentricidades e
das inclinações. Isso foi seguido por vários artigos sobre tópicos em cálculo integral, diferenças
finitas, equações diferenciais e astronomia.
Laplace tinha um amplo conhecimento de todas as ciências e dominava todas as discussões na
Académie. De forma razoavelmente única para um prodígio de seu nível, Laplace via os matemáticos
apenas como uma ferramenta para ser utilizada na investigação de uma averiguação prática ou
científica.
Laplace passou a maior parte de sua vida trabalhando na astronomia matemática que culminou em
sua obra-prima sobre a prova da estabilidade dinâmica do sistema solar, com a suposição de que ele
consistia de um conjunto de corpos rígidos movendo-se no vácuo. Ele formulou independentemente a
hipótese nebular e foi um dos primeiros cientistas a postular a existência de buracos negros e a
noção do colapso gravitacional.
Ele é lembrado como um dos maiores cientistas de todos os tempos (às vezes, chamado de Newton
francês ou Newton da França) com uma fenomenal capacidade matemática natural sem par entre
seus contemporâneos. Parece que Laplace não era modesto sobre suas habilidades e realizações e
ele provavelmente não conseguia reconhecer o efeito de sua atitude sobre seus colegas. Anders
Johan Lexell visitou a Académie des Sciences em Paris, em 1780-81 e relatou que Laplace deixava
claro que se considerava o melhor matemático da França. O efeito sobre seus colegas só seria
relativamente abrandado pelo fato de que Laplace muito provavelmente estava correto
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JUSTIÇA E PROGRESSO
A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das
perfeições. Das profundezas do abismo da vida, por uma rota infinita e uma evolução constante, nos
aproximamos d’Ele. No fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de
todos os poderes cabendo a ela fazê-los eclodir por seus esforços e seus trabalhos. Visto sob este
aspecto, nosso avanço e felicidade futura, são obra nossa.
A Graça não tem mais razão de ser. A justiça se irradia sobre o mundo porque, se todos tivermos
lutado e sofrido, todos seremos salvos.
Da mesma forma, revela-se aqui em toda sua grandeza a função da dor e sua utilidade para o avanço
dos seres. Cada globo, girando no espaço, é vasta oficina onde incessantemente trabalha a
substância espiritual. Assim como o mineral grosseiro, quando sob a ação do fogo e da água,
transforma-se pouco a pouco em metal puro, também a alma humana, sob os pesados martelos da
dor se transforma e fortifica. É por meio das provas que se temperam os grandes caracteres. A dor é
a purificação suprema, a fornalha onde se fundem todos os elementos impuros que nos mancham: o
orgulho, o egoísmo e a indiferença. É a única escola onde se refinam as sensações, onde se aprende
a piedade e a resignação estóica.
Os gozos sensuais, ligando-nos à matéria, retardam nossa elevação, enquanto que o sacrifício e a
abnegação, nos libertam por antecipação dessa espessa ganga, nos preparam para novas etapas,
para uma ascensão mais alta. A alma, purificada, santificada pelas provas, vê cessar as encarnações
dolorosas.
Deixa para sempre os globos materiais e eleva-se sobre a escala magnífica dos mundos felizes.
Percorre o campo sem limites dos espaços e das idades. A cada passo adiante, vê seus horizontes
se alargarem e sua esfera de ação crescer; percebe mais e mais distintamente a grande harmonia
das leis e das coisas, delas participando de uma maneira mais estreita, mais efetiva. Então o tempo
se eclipsa, os séculos se escoam como horas. Unida às suas irmãs, companheiras da eterna viagem,
prossegue sua ascensão intelectual e moral no seio de uma luz sempre grandiosa.
De nossas observações e pesquisas se destaca, assim, uma grande lei: a pluralidade das existências
da alma. Já tínhamos vivido antes do nascimento e reviveremos após a morte. Esta lei dá a chave
desses problemas, até aqui insolúveis. Por si só, explica a desigualdade das condições, a variedade
infinita das aptidões e dos caracteres. Temos conhecido ou conheceremos sucessivamente todas as
fases da vida social e percorreremos todos os seus meios. No passado, éramos como os selvagens
que povoavam os continentes atrasados; no porvir, poderemos nos elevar à altura dos gênios
imortais, dos espíritos gigantes que, semelhantes a faróis luminosos, aclaram a marcha da
humanidade.
A história deles é nossa história e, dela participantes, percorremos os seus árduos caminhos,
suportamos as evoluções seculares relatadas nos anais das nações. Tempo e trabalho: eis os
elementos de nosso progresso. Esta lei da reencarnação mostra, de maneira evidente, a soberana
justiça que reina sobre todos os seres. A cada vez forjamos e quebramos nossos próprios grilhões.
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As provas assustadoras que alguns entre nós sofrem são, em geral, conseqüência de nossa conduta
passada.
O déspota torna-se escravo; a mulher altiva, vaidosa de sua beleza, retoma em um corpo informe,
sofredor; o ocioso torna-se mercenário, curvado sob um serviço ingrato. Aquele que tem feito sofrer
sofrerá por sua vez.
Inútil procurar o inferno nas regiões desconhecidas ou longínquas, o inferno está em nós, esconde-se
nos recessos ignorados da alma culpada, da qual somente a expiação pode fazer cessar as dores.
Não há penas eternas.
Mas, dirá você, se outras vidas precederam o nascimento, por que delas perdemos a lembrança?
Como poderíamos expiar com proveito quando as faltas são esquecidas?
Do Livro : O PORQUE DA VIDA - Traduzido por : Paulo A Ferreira
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Dogma: essa palavra adquiriu de forma genérica o significado de um princípio, um ponto de doutrina
infalível e indiscutível. Porém, o seu verdadeiro sentido não é esse. A Doutrina Espírita não é
dogmática no sentido que se conhece em alguns credos religiosos que adotam o princípio de filosofia
em que a fé se sobrepõe à razão (fideísmo) para acomodar e justificar suas posições de crença. A
palavra dogma está aqui com o seu significado, isto é, a união de um fundamento, um princípio
divino, com a experiência humana. Allan Kardec a emprega aqui e nas demais obras da Codificação
Espírita com esse sentido, e igualmente os Espíritos se referiram ao dogma da reencarnação com
essa significação, como se vê na resposta e à frente, na Parte Segunda, cap. 5, desta obra (N. E.).
Assunto abordado nesta obra, na Parte Terceira, cap. 8 (N. E.).
Transmigração: passagem da alma de um corpo para outro (N. E.).
Cadinho: vaso refratário onde se fundem os metais. Neste caso, local em que os sentimentos são
apurados (N. E.).
Genealogia: procedência e origem da família; os antepassados; linhagem (N. E.).
É o caso dos nascimentos dos xifópagos, também chamados irmãos siameses, em que os corpos
nascem ligados, e que por razões culturais e pelo desconhecimento das leis da reencarnação eram,
até há pouco tempo, tidos e exibidos como monstros. São na verdade Espíritos em provas redentoras
(N. E.).
Teosofia: Forma sincrética de religião, ciência e filosofia.
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OPINIÕES DE ALGUNS ESPÍRITAS SOBRE A PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
ALLAN KARDEC - DA REENCARNAÇÃO
166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se

à

prova

de

uma

nova

existência.

166a. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação como Espírito? - Ao se
depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da
vida

corpórea.

166b. A alma tem muitas existências corpóreas? - Sim, todos nós temos muitas existências.
Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se
encontram;

esse

é

o

seu

desejo.

166c. Parece resultar, desse princípio, que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito
de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? - É
evidente.
167. Qual é a finalidade da reencarnação? - Expiação, melhoramento progressivo da
humanidade.

Sem

isto,

onde

estaria

a

Justiça?

168. O número das existências corpóreas é limitado, ou o Espírito se reencarna
perpetuamente? - A cada nova existência, o Espírito dá um passo na senda do progresso;
quando se despoja de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida
corpórea.
169. O número de reencarnações é o mesmo para todos os Espíritos? - Não. Aquele que
avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são
sempre

muito

numerosas,

porque

o

progresso

é

quase

infinito.

170. Em que se transforma o Espírito, depois da sua última encarnação? - Espírito bemaventurado, um Espírito puro.
JUSTIÇA DA REENCARNAÇÃO:
171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? - Sobre a justiça de Deus e a revelação,
pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao
arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de
Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável
e os castigos sem perdão.
Todos os Espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de conseguí-la com
as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhes realizar, em novas existências,
aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a
equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram
obstáculos ao seu melhoramento, indepentemente de sua vontade, no próprio meio em que
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foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus
não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com
imparcialidade.
A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências
sucessivas, é a única que corresponde à idéia da justiça de Deus com respeito aos homens de
condição moral inferior; a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas
esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros por meio de novas
provas. A razão nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam.
O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação
uma consoladora esperança, se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a
eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa
inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, e de que ele poderá conquistá-lo
por meio de novos esforços, amparo-o e reanima a sua coragem. Qual é aquele que, no fim da
sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode
aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida: ele a aproveitaria numa nova
existência.
O Livro dos Espíritos - Allan Kardec.
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ANDRÉ LUIZ - DEPOIS DA MORTE
Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto
mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e, apenas depois disso,
conseque elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste
somática foi longa e difícil, abençoadas depuraçoes terão sido feitas, pelo ensejo de auto-exame, no
qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram idéias.
Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os
remorsos, depois do túmulo, por recalcados na consciência, a aflorarem, todos eles, através de
reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Criminosos que mal
ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam, em torno de si
mesmos, as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos
próprios pensamentos desgovernados.
Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas
da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da
angústica, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Tiranetes diversos volvem a sentir
nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quais
os dipsômanos e morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos
desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do
instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação.
As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste,
larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram.
CONCEITO DE INFERNO: O inferno das várias regiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como
órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do Espírito, assim como a penitenciária e o hospital
se levantam na Terra, como retortas de recuperação e de auxílio. Além-túmulo no entanto, o
estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as
consciências empedernidas aí se congregam às consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas
necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos
semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda.
É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas
que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração. O inferno,
dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do Globo, pode ser tido na conta de imenso
cárcere-hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na
patologia comum, inclusive outras muitas, desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou
sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do
corpo espiritual e, muitas vezes, nutridas pelas formas-pensamentos em torturado desequilíbrio
classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz
duração com que se articulam, quando não obedecem às idéias infelizes, longamente recapituladas
no tempo.
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SEMENTES DE DESTINO: Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o Espírito endividado a
carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam;
contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das
Esferas Superiores, que, por agentes inúmeros, apoiam os serviços da Luz Divina onde a ignorância
e a crueldade se transviam na sombra.
Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescença de que dá
testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na
encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimento de que se fez responsável,
acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto maior quão maiores
lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento.
Muita vez, ascendem a escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida,
aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os
próprios créditos; todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas
tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes no espírito por
"sementes de destino", de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a
níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem
consciencialmente consigo próprios.
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
extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a
conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias
imprescíndiveis, junto aos quais se redima perante a Lei.
REENCARNAÇÕES ESPECIAIS: Entretando, reencarnções se processam, muita vez, sem qualquer
consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico, providências essas
comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou
conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no
espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as
determinações da justiça.
São os problemas especiais, em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou
padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Incapazes
de eleger o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam,
semelhantes enfermos são decidamente internados na cela física como doentes isolados sob
assistência precisa.
Vemo-los, assim, repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando, por vezes, até certo
ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho
normal.
REENCARNAÇÃO E EVOLUÇÃO: Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero
princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na
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bondade, em muitas ocasiões requerem conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na
inteligência permanacem à mingua de virtude.
Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores, nos domínios do coração e do cérebro, após
longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas, ainda, a
ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque, no
cadinho efervescente da carne, analisam de novo, as próprias imperfeições, testando-lhes a
amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e
transformação.
Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão
nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí
lhe asseguram novos fatores de evolução; contudo, escassa porcentagem de criaturas humanas,
além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores.
A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do
mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no
planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou
enriquecer-lhes os patrimônios.
Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram
em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e, no mesmo espírito
missionário, religioso e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem
por nobres aspirações retornam, voluntariamente, á esfera física, em sagradas ações de auxílio que
lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a Divina Luz.
Entendamos, assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O
progresso pode ser comparado a montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os
problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser
consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e
armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos.
Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E
não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem,
porque, com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal,
melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa
vontade, formamos novas causas, refazendo o destino.
PARTICULARIDADES DA REENCARNAÇÃO: Perguntar-se-á, razoavelmente, se existe uma técnica
invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é unica em seus
processos para todas as criaturas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais
na recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe característicos
diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem
iguais.
Os Espíritos categoricamente superiores, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna que
lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos e, não raro, com a colaboração de instrutores da
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Vida Maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências
cormossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar.
Os Espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo
tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam,
experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de "ovoidização" sendo
inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas, para a reencarnação que
lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente, que,
após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece,
tão logo encontre o favor ambiencial.
Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de Espíritos medianos na evolução,
portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo
e esmero de previsão.
Livro: Evolução em Dois Mundos - André Luiz.
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Rodolfo Calligaris - As Provas e a Morte .
Estabelecido o alvo da existência, mais alto que a fortuna, mais elevado que a felicidade, uma inteira
revolução produz-se em nossos intuitos. O universo é uma arena em que a alma luta pelo seu
engrandecimento, e este só é obtido por seus trabalhos, sacrifícios e sofrimentos. A dor, física ou
moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso; as provas auxiliam-nos a conhecer,
a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros.
No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente; quanto
mais soubermos, mais amaremos e mais nos elevaremos. A fim de podermos combater e vencer o
sofrimento, cumpre estudarmos as causas que o produzem, e, com o conhecimento dos seus efeitos
e a submissão às suas leis, despertar em nós uma simpatia profunda para com aqueles que o
suportam. A dor é a purificação suprema, é a escola em que se aprendem a paciência, a resignação e
todos os deveres aústeros; é a fornalha onde se funde o egoísmo, em que se dissolve o orgulho.
Algumas vezes, nas horas sombrias, a alma submetida à prova revolta-se, renega a Deus e sua
justiça; depois, passada a tormenta, quando se examina a si mesma, vê que esse mal aparente era
um bem; reconhece que a dor tornou-a melhor, mais acessível à piedade, mais caritativa para com os
desgraçados. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento, pela dor, pela prova,
pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses o melhor desprende-se lentamento do pior. Eis
por que neste mundo há mais sofrimento que alegria, a prova retempera os caracteres, apura os
sentimentos, doma as almas fogosas ou altivas.
A dor física também tem sua utilidade; desata quimicamente os laços que prendem o Espírito à carne;
liberta-o dos fluidos grosseiros que o retêm nas regiões inferiores e que o envolvem, mesmo depois
da morte. Essa ação explica, em certos casos, as curtas existências das crianças mortas com pouca
idade; essas almas puderam adquirir na Terra o saber e a virtude necessários para subirem mais alto;
como um resto de materialidade impedisse ainda o seu vôo, elas vieram terminar, pelo sofrimento, a
sua completa depuração.
Não imitemos esses que maldizem a dor e que, nas suas imprecações contra a vida, recusam admitir
que o sofrimento seja um bem, desejariam levar uma existência a gosto, toda de bem-estar e de
repouso, sem compreenderem que o bem adquirido sem esforço não tem nenhum valor e que, para
apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto ela custa. O sofrimento é o instrumento de toda
elevação, é o único meio de nos arrancarmos à indiferença, à volúpia, é quem esculpe nossa alma,
quem lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita.
A prova é um remédio infalível para a nossa inexperîencia, a Providência procede para conosco como
mãe precavida para com seu filho, quando resistimos aos seus apelos, quando recusamos seguir-lhe
os conselhos, ela deixa-nos sofrer decepções e reveses, sabendo que a adversidade é a melhor
escola da prudência. Tal o destino do maior número neste mundo, debaixo de um céu algumas vezes
sulcado de raios, é preciso seguir o caminho árduo, com os pés dilacerados pelas pedras e pelos
espinhos. Um Espírito de vestes lutuosas guia os nossos passos; é a dor santa que devemos
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abençoar, porque só ela sacode e desprende-nos o ser das futilidades com que este gosta de
paramentar-se, torna-o apto a sentir o que é verdadeiramente nobre e belo.
Sob o efeito desses ensinos, a que se reduz a idéia da morte? Perde todo o caráter assustador. A
morte mais não é que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente;
a morte é só aparente; somente muda a forma exterior; o princípio da vida, a alma, fica em sua
unidade permanente, indestrutível. Esta se acha, além do túmulo, na plenitude de suas faculdades,
com todas as aquisições com que se enriqueceu durante as suas existências terrestres: luzes,
aspirações, virtudes e potências. Eis aí os bens imperecíveis a que se refere o Evangelho quando diz:
"Os vermes e a ferrugem não o consumirão nem os ladrões os furtarão". São as únicas riquezas que
poderemos levar conosco e utilizar na vida futura.
A morte e a reencarnação que se lhe segue, em um tempo dado, são duas condições essenciais do
progresso, rompendo os hábitos acanhados que havíamos contraído, elas colocam-nos em meios
diferentes; obrigam a adaptarmo-nos às mil faces da ordem social e universal. Quando chega o
declínio da vida, quando nossa existência, semelhante à página de um livro, vai voltar-se para dar
lugar a uma página branca e nova, aquele que for sensato consulta o seu passado e revê os seus
atos.
Feliz quem nessa hora puder dizer: meus dias foram bem preenchidos! Feliz aquele que aceitou as
suas provas com resignação e suportou-as com coragem! Esses, macerando a alma, deixaram
expelir tudo o que nela havia de amargor e fel. Rememorando na consciência as suas tribulações
bendirão os sofrimentos que suportaram, e, com a paz íntima, verão sem receio aproximar-se o
momento da morte. Digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de
castigos intermináveis; adeus sombrios fantasmas da Teologia, dogmas medonhos, sentenças
inexoráveis, suplícios infernais! Chegou a vez da esperança e da vida eterna! Não mais há
negrejantes trevas, porém, sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos.
Já viste a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante, no qual,
como lagarta, se arrastava pelo solo? Já vistes solta, livre, voejar ao calor do Sol, no meio do perfume
das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte; o homem também está numa
crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, volta ao grande monturo; o
nosso despojo miserável entra no laboratório da Natureza; mas, o Espírito, depois de completar a sua
obra , lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corpórea, como
o dia sucede à noite, assim se distingue cada uma das nossas encarnações.
Firmes nestes princípios, não mais temeremos a morte, como os gauleses, ousaremos encará-la sem
terror. Não mais haverá motivo para receio, para lágrimas, cerimônias sinistras e cantos lúgubres, os
nossos funerais tornar-se-ão uma festa pela qual celebraremos a libertação da alma, sua volta à
verdadeira pátria. A morte é uma grande reveladora, nas horas de provação, quando as sombras nos
rodeiam, perguntamos algumas vezes: Por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na
profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E, nessas
horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos:
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Sofre para te engrandeceres, para te depurares!
Fica sabendo que teu destino é grande; esta terra fria não é teu sepulcro, os mundos que brilham no
âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre
cidadão do Universo; pertences aos séculos passados como aos futuros, e, na hora atual, preparas a
tua elevação, suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas
lágrimas o grão que reverdecerá em tudas próximas vidas. Semeia também para os outros assim
como semearam para ti! Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até às
alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu! A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o
teu rosto, mas, no cimo, verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o Sol da Verdade e
da Justiça!
A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam nos
país da verdadeira vida; bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós, do pórtico do
invisível vêem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério! Comunicam-se conosco e dizem:
Basta de dúvidas estéreis; trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á.
Rodolfo Calligaris
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CAIRBAR SCHUTEL - REENCARNAÇÃO OU PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS CORPÓREAS:
"Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: Por que dizem os escribas que importa vir
Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas,
Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram, antes, fizeram dele tudo quanto
quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então conheceram
seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava". (Mateus, XVII, 10-13).
A reencarnação é um dos princípios fundamentais do Cristianismo. A idéia de que João
Batista era o Espírito de Elias reencarnado, tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que
não admitiam, absolutamente, dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus
discípulos desse pensamento; ao contrário, confirmou-o categoricamente: "Se vós quereis
bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir" (Mateus, XI, 14-15). E o Mestre
acrescenta: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça".
No tempo de Jesus, como sói acontecer hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir estas
coisas; a palavra do nazareno era, pois, dirigida unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir.
A reencarnação das almas, é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina da vida
única destrói todos os atributos do Criador. Além disso, essa doutrina salienta as qualidades
boas ou más, como peculiares ao Espírito e não ao corpo e diz que, pelo progresso, os bons
ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, dependendo essas aquisições do trabalho
que cada um de nós desenvolva para benefício próprio.
O corpo não é mais que um agente, um instrumento para a manifestação dessas qualidades,
ao deixar o corpo, o Espírito leva consigo tudo o que tem de bom ou de mau, e, durante as
sucessivas encarnações, ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na
bondade. O Espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra, e o corpo é o
instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o
operário adquire outra ou outras, até executar a obra; o Espírito, quando o corpo morre, toma
outro corpo, ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa.
O supremo artífice do Universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos quanto
sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Bonita doutrina! dirão uns; belos
ensinos! dirão outros; mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas
somente palavras; e perguntarão: "Se assim fosse certamente nos lembraríamos da nossa
existência ou das nossas existências passadas". Reponderemos também com uma
interrogação: quem pode penetrar nas profundezas do subconsciente?
A faculdade da memória tem sido assunto de estudo dos filósofos de todos os tempos e,
atualmente, embora muita luz se tenha feito sobre essas dobras obscuras da consciência, a
faculdade da memória tem seus caprichos que só depois de evoluirmos muito, poderemos
descobrir. Por exemplo: nesta mesma existência alimentamo-nos no seio materno e não nos
recordamos deste ato por nós mesmos praticado. Mesmo depois de adultos, decoramos um
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discurso, uma poesia, que recitamos numa reunião, e no correr dos anos esquecemo-nos das
palavras, das frases e até do tema sobre que versou aquela dissertação.
Há fatos que ocorreram na nossa vida de que não temos a mais leve recordação! Como
lembrar-nos de fatos que se passaram em outras vidas, que tivemos com outros corpos, os
quais, certamente eram diferentes em perfeição dos que temos hoje? O esquecimento do
passado é necessário ao nosso bem-estar presente e ao nosso progresso: permite ação mais
livre e nos ajuda a passar mais suavemente pelas provas a que nos submetemos. Se todos
conservassem a lembrança de existências passadas, com a nitidez que se deseja, essa
lembrança, como é natural, associar-se-ia à recordação de todas as pessoas com quem
vivemos e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior como a dos que nos cercam,
principalmente se os seres com que convivemos tivessem convivido conosco na precedente
vida.
E o que resultaria daí? Não é difícil prever a série de perturbações e contrariedades a que
ficaríamos submetidos. A vida de todos ficaria devassada para uns e outros. Herodes ou
Caifás, por exemplo, se estivessem em nosso meio, teriam de suportar o desprezo de todos, e
quem sabe se não lhes seria negado o pão e a água! Suponhamos que se desse o caso de o
leitor ser a reencarnação de Herodes, e de se recordar de sua existência ao tempo de Jesus.
Não seria uma vida de prantos, de humilhação, de desespero que teria o amigo de passar, sem
necessidade alguma, prejudicando até seus afazeres atuais e o seu progresso?
O perdão que Deus nos concede, é o esquecimento das faltas; se não houvesse esse
esquecimento, viveríamos sob a dor pungitiva dos crimes praticados, pois é certo os
praticamos, dada a inferioridade em que todos nos achamos. Não é o remorso que nos
dilacera de dor? Eis por que Deus, em seus altos desígnios, não permite que nos recordemos
de nossas existências passadas. Entretanto, alguns há que se lembram, não só da sua
passada existência, como de diversas vidas que tiveram na Terra. Outros há a quem é revelada
a existência anterior.
E não são poucos os que se recordam de sua vida transata. Teófilo Gautier, Alexandre Dumas
afirmaram terem-se recordado de suas existências passadas. Lamartine chegou a descrever
lugares, rios, vales, e a sua própria casa da Judéia, onde vivera em vida anterior, sem que
nesses lugares tivesse estado na sua existência. Juliano, o apóstata, afirmava ter sido
Alexandre da Macedônia; Pitágoras dizia recordar-se de várias existências, citando aquelas em
que fora Herneotínio, Eufórbio e por fim um dos argonautas.
Não é preciso citar mais nomes. Cada um de nós revela o que foi; por isso uns nascem com
disposição para o bem, outros para o mal. O "pecado-original" consiste nos erros e faltas de
nossa passada encarnação, erros que precisamos corrigir para obtermos a felicidade que
desejarmos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de
aperfeiçoamento. O Senhor não apaga, a quem quer que seja, a lâmpada da esperança; os
nossos trabalhos, as nossas dores, as nossas fadigas nunca são esquecidas pelo bom Deus.
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Não cabe nesta obra outras considerações ainda mais persuasivas sobre o estudo da
reencarnação em face da Ciência, por exemplo, o do Espiritismo Experimental.
Livro: Parábolas e Ensinos de Jesus - Cairbar Schutel.
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GABRIEL DELANNE - AS VIDAS SUCESSIVAS
A lei das existências sucessivas é-nos ensinada pelos Espíritos instruídos. O testemunho de milhares
de almas que se comunicam vem trazer a esta crença a autoridade da experiência diária, porque
todos dizem-nos que vêem os erros de suas vidas passadas, que sofrem por isso e que procuram
voltar à Terra para reparar as faltas anteriormente cometidas.
Eis o que a respeito diz Allan Kardec: "O dogma da reencarnação, afirmam certas pessoas, não é
novo; ressuscitou de Pitágoras, nunca dissemos que a doutrina espírita fosse invenção moderna; o
Espiritismo, sendo uma lei da Natureza, existe desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos
em provar que seus indícios aparecem desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe,
não é o autor do sistema da metempsicose: colheu-o entre os filósofos da idéia da transmigração das
almas era, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. Como lhes veio essa
idéia? Pela revelação ou por intuição? Não o sabemos; mas, como quer que tenha sido, uma idéia
não transpõe as idades e não é aceita por inteligências escolhidas, se não tiver um lado sério".
A antiguidade desta doutrina, em vez de constituir-lhe motivo de repulsa, deve ser considerada uma
prova a seu favor. Contudo, vê-se que há, na metempsicose dos antigos, um ponto que a diferencia
muito da doutrina moderna de reencarnação, e que os Espíritos rejeitam do modo mais absoluto: "a
transmigração do homem para os animais". "Os Espíritos, ensinando o princípio da pluralidade das
existências corporais, fazem reviver uma doutrina que nasceu nas primeiras épocas do mundo e que
se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas; eles, porém, apresentamna sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da Natureza e mais
em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição.
Uma circunstância digna de nota é que não é somente em nossos livros que eles a ensinaram nestes
últimos tempos: antes de nossa literatura, numerosas comunicações da mesma natureza foram
obtidas em diversos países e consideravelmente se multiplicaram depois. (A pluralidade das
existências foi ensinada na antiguidade por Platão, Plotino, Porfírio, Jâmbico, Origenes, Timeu de
Locres. Os druídas faziam disso um ensino público; nos tempos modernos, Delormel, Charles Bonnet,
Dupont de Nemours, Constant Savy, Ballanche, Jean Reynaud, Henry Martin, Esquiros, Flammarion
são partidários da doutrina das vidas sucessivas sobre a Terra ou sobre outros planetas).
"Examinemos a coisa sob outro ponto de vista, e, abstração feita de toda intervenção dos Espíritos,
que ficam de parte por um instante, supondo-se mesmo que nunca se tivessem tratado dos Espíritos,
coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro e admitamos no mesmo grau a probabilidade
das duas hipóteses, a saber: a pluralidade e a unidade das existências corporais, e vejamos para que
lado penderão a nossa razão e o nosso próprio interesse. "Certas pessoas repelem a idéia da
reencarnação pelo único motivo de não lhes convir isso, dizendo que lhes basta uma existência e que
não desejam ter outra igual; conhecemos alguns que se enfurecem só com o pensamento de
reaparecerem na Terra.
"Ouvimos fazer este raciocínio: Deus que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o
recomeço de uma série de misérias e tribulações, acharão, porventura, que haja mais bondade em
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condenar-se o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em fornecerlhes os meios de reparar suas faltas? O pensamento de ser para sempre fixada a nossa sorte por
alguns anos de provas, quando nem sempre depende de nós atingir a perfeição na Terra, tem alguma
coisa de aflitivo, ao passo que a idéia contrária é eminentemente consoladora: ela deixa-nos a
esperança. Por isso, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem
admitirmos uma hipótese de preferência à outra, dizemos que, se fosse concedida, ninguém
prefereria um julgamento sem apelo.
"Se não há reencarnação, não haverá senão uma existência corporal: isto é evidente, se a nossa
existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada na ocasião do seu nascimento.
Admitindo-se, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou, o que significa o mesmo,
que anteriormente à sua encarnação, ela só possui faculdades negativas apresentamos as questões
seguintes:
1º. - Por que motivo a alma apresenta aptidões tão diferentes e independentes das idéias adquiridas
pela educação?
2º. - Donde procede a aptidão extranormal de certas crianças para tal arte ou tal ciência, ao passo
que muitos adultos ficam inferiores ou medíocres toda a sua vida?
3º. - Donde vêm, para uns, as idéias intuitivas ou inatas que não existem em outros?
4º. - Donde se originam, para certas crianças, esses instintos precoces de vícios ou de virtudes,
esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que constrastam com o meio em que elas
nasceram?
5º. - Por que certos homens, abstração feita da educação, são mais adiantados que os outros?
6º. - Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criancinha hotentote e a
educardes nos nossos liceus de mais nomeada, conseguireis fazer dela uma Laplace ou um Newton?
Perguntamos: qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas? As almas ao
nascer ou são iguais ou são desiguais: das duas uma, se são iguais, por que são tão diversas as
suas aptidões? Dirão que isso depende do organismo? Porém, então nos encontramos com a
doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem fica sendo apenas uma máquina, o joguete da
matéria, sem a responsabilidade de seus atos e podendo lançar a culpa de tudo sobre as suas
imperfeições físicas. Se são desiguais, é porque Deus o criou assim; mas então, por que? Essa
parcialidade se conformará com a justiça e com o amor igual que ele dedica a todas as suas
criaturas?
"Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas, e tudo se explica.
Os homens trazem ao nascer, a intuição do que adquiriram; são mais ou menos adiantados, segundo
o número de existências que têm percorrido. Deus, em sua justiça, não podia criar almas mais
perfeitas nem menos perfeitas; com a pluralidade das existências, a desigualdade que observamos
nada tem de contrária à mais rigorosa equidade; esta parece não existir, porque só vemos o presente
e não o passado. Este raciocínio repousará numa hipótese, numa simples suposição? Certamente
que não; partimos de um fato patente, incontestável: da desigualdade das aptidões e do
desenvolvimento intelectual e moral, que é inexplicável por todas as teorias em voga e que tem na
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nossa teoria uma explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se aquelas que nada
explicam?
A respeito da sexta questão, dirão, naturalmente, que o hotentote é de uma raça inferior, mas,
perguntamos, o selvagem é ou um homem? Se é, por que Deus negou a ele e à sua raça os
privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procuram fazê-lo cristão? A
Doutrina Espírita é mais lógica: para ela, não há muitas espécies de homens, e sim, homens que são
Espíritos mais ou menos atrasados e suscetíveis de progredirem; não será isto mais conforme à
justiça de Deus?"
A crença nas vidas sucessivas era o fundamento do ensino dos mistérios; os filósofos antigos, tendo
à sua frente Platão, acreditavam nas vidas anteriores; ele dizia: "Aprender é recordar". Portanto, a
pluralidade das existências da alma tem a sua favor a autoridade da tradição, da razão e da
experiência, e é lógico que ela seja aceita com entusiasmo por todos aqueles que já sentiram o vácuo
das outras teorias. Com as vidas sucessivas, o Universo nos aparece povoado de seres que
percorrem em todos os sentidos o infinito da imensidade. Quão pequena e mesquinha é a teoria que
circunscreve a Humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que no-la mostra começando em
um instante dado para acabar igualmente com o mundo que o sustenta, não abraçando assim senão
um minuto na eternidade!
Quão triste, fria e glacial é ela, quando nos mostra o resto do Universo antes, durante e depois da
existência da Humanidade terrena, sem vida, sem movimento, qual imenso deserto imerso no
silêncio! Como é desesperadora a pintura que nos faz do pequeno número de eleitos votados à
contemplação perpétua, ao passo que a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos infindáveis!
Quão aflitiva é, para os corações amorosos, a barreira que ela levanta entre os mortos e os vivos!
Ao contrário, quão sublime é a teoria espírita! Como a sua doutrina engrandece as idéias e dilata o
entendimento! A Terra nos oferece o espetáculo de um mundo essencialmente progressivo. Saído do
estado caótico, ele se transforma e se modifica à medida que avança em seu curso secular. Os seres
aparecidos então em sua superfície seguiram a mesma lei de progressão, e a sua estrutura
aperfeiçoou-se harmonicamente à medida que as condições exteriores se tornaram melhores. O
homem, enfim, saindo dos baixios da bestialidade, elevou-se até o conhecimento do mundo exterior.
Será possível supor-se que não haja laço algum entre as almas que viveram nas épocas passadas e
as que vivem atualmente? Sabendo-se que a natureza do homem é ainda tão imperfeita, poder-se-á
crer que, depois da morte, ele vá ficar parado e gozar de repouso eterno? E essa parada, esse termo
de progresso estará em concordância com as noções que Deus nos permite conceber sobre Ele e
sobre suas obras? A Natureza caminha sempre; ela trabalha sempre, porque Deus é a vida e é
eterno, e a vida é movimento progressivo para o supremo bem, isto é, para o próprio Deus.
Seria possível que somente o homem, ele que foi criado livre, pudesse ser bruscamente detido em
sua marcha, como grau de progresso que houvesse adquirido, sem participar do movimento da
Natureza? Tal coisa seria incompreensível. Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a
outra amplia os atributos de Deus, das quais uma está em desacordo e a outra em harmonia com a
lei do progresso, das quais uma estaciona e a outra avança, o bom senso indica de que lado se acha
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a verdade. Que cada um interrogue a sua razão; ela responderá, e a sua resposta será confirmada
por um guia certo que jamais se engana: a consciência.
Se o nosso modo de ver é exato, alguns entretanto perguntarão por que o Poder Criador não revelou
desde o princípio qual a verdadeira natureza do homem e seus destinos. A resposta é a seguinte:
Deus não revelou isso desde logo, pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à
idade madura. A revelação limitada foi suficiente durante certo período da Humanidade; Deus
concede-a proporcionalmente às forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais
completa, são os mesmos Espíritos que já receberam revelação parcial em outros tempos, porém
que, desde então, aumentaram a sua inteligência.
Antes que a Ciência lhes tivesse feito conhecer as forças vivas da Natureza, a constituição dos
astros, o verdadeiro lugar e a conformação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do
espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a Geologia tivesse feito conhecer a estrutura deste
globo, poderiam eles lançar o inferno para fora do seu seio? Antes que a Astronomia tivesse
descoberto as leis que regem o Universo, poderiam eles compreender que não há baixo nem alto no
espaço, que o céu não está colocado acima das nuvens nem é limitado pelas estrelas?
Antes dos progressos da ciência psicológica, poderiam eles identificar-se com a vida espiritual?
Poderiam concerber, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz, que não fosse em lugar circunscrito e
sob uma forma material? Certamente que, não compreendendo mais pelos sentidos que pelo
pensamento, o Universo era muito vasto para o seu cérebro; fora preciso reduzí-lo a proporções
menos amplas que seriam alargadas mais tarde. É o que fazemos hoje, demonstrando, não a
inanidade, mas a insuficiência dos primeiros ensinos. Portanto, os espíritas não admitem o paraíso,
segundo podem compreender que exista lugar especial de delícias onde os eleitos estejam
enfadados por uma eterna ociosidade, nem penitenciária onde as almas estejam eternamente
torturadas.
Segundo os Espíritos, não há raça amaldiçoada nem existem demônios, segundo eles, há Espíritos
maus em grande número, porém estes não são eternamente votados ao mal, pois têm
constantemente a faculdade de se melhorarem nas reencarnações sucessivas. Neste caso, ainda o
testemunho dos fatos é formal. Cada dia temos ocasião de verificar que Espíritos endurecidos voltam
ao caminho do bem, devido às preces que fazemos por eles e às exortações que lhes dirigimos. Para
muitos desses infelizes, a situação intolerável em que se acham parece-lhes eterna. Mergulhados em
espessas trevas, desde o momento em que deixaram a Terra, e sofrendo horrivelmente, acreditam
em que esse estado não terá fim, e desesperam-se; mas, se um sincero arrependimento irromper do
seu coração, seus olhos desvendar-se-ão: vêem, então, sua verdadeira situação e pedem, como uma
graça, para voltar à Terra, a fim de resgatarem, por uma vida de expiação e de sofrimento, os seus
crimes anteriores.
Verifica-se que, no mundo dos Espíritos, há alguns que se conservam por muito tempo refratários a
toda idéia de submissão; mas, esses também têm o livre-arbítrio: sabemos que a sua obra há de
chegar e que ninguém é castigado eternamente.
O FENÔMENO ESPÍRITA - GABRIEL DELANNE
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EMMANUEL - AS VIDAS SUCESSIVAS E OS MUNDOS HABITADOS
Alguns estudiosos, há muitos séculos, guardam as verdadeiras concepções do Universo, o qual não
se encontra circunscrito ao minúsculo orbe terreno e é representado pelo infinito dos mundos, dentro
do infinito de Deus. Não obstante as teorias do sistema geocêntrico, que encarava a Terra como o
centro do grupo de planetas em que vos encontrais, a idéia da multiplicidade dos sóis vinha, de há
muito, animando o cérebro dos pensadores da antiguidade.
Apesar da objetiva dos vossos telescópios, que descortinam, na imensidade, "as terras do céu", julgase erradamente que apenas o vosso mundo oferece condições de habitabilidade e somente nele se
verifica o florescimento da vida. Infelizmente, são inúmeros os que duvidam dessa realidade
inconteste, aprisionados em escolas filosóficas que pecam pelo seu caráter obsoleto e incompatível
com a evolução da Humanidade, em geral.
É que não reconhecem que a Terra minúscula é apenas um ponto obscuro e opaco, no concerto
sideral, e nada de singular existe nela que lhe ourtorgue, com exclusividade, o privilégio da vida; em
contraposição aos assertos dos negadores, podeis notar, cientificamente, que é mesmo, em vosso
plano, o local do Universo onde a vida encontra mais dificuldades para se estabelecer.
ESPONTANEIDADE IMPOSSÍVEL: Grande é a tortura dos seres racionais que, no mundo terráqueo,
buscam guarda para as suas aspirações de progresso, porquanto, do berço ao túmulo, suas
existências representam grande soma de esforços combatendo com a Natureza inconstante, com as
mais diversas condições climatéricas, arrasadoras da saúde e causas de um combate acérrimo da
parte do homem, porque não lhe é possível viver em afinidade perfeita com a natureza submetida às
mais bruscas mutações, sendo obrigado a criar a sua moradia, organizar a sua habitação, que
representa, de fato, a sua escravidão primeira, impedindo-lhe uma existência cheia de harmonia e
espontaneidade.
O vosso mundo vos abriga a uma vida artificial, já que sois obrigados a buscar, cotidianamente, o
sustento do corpo que se gasta e consome nessa batalha sem tréguas. Nele, as mais belas
faculdades espirituais são frequentemente sufocadas, em virtude das mais imperiosas necessidades
da matéria.
HÁ MUNDOS INCONTÁVEIS: Que se calem os que puderem descobrir a vida apenas em vossa
obscura penitência de náufragos morais. Por que razão a Vontade Divina colocaria na amplidão
essas plagas longínquas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa
Astronomia é um erro; eles estão, às vezes regulados por forças mais ou menos idênticas às que
controlam a vossa vida. Em sua superfície observam-se os fenômenos atmosféricos e outros, cuja
explicação é inacessível ao vosso entendimento. Por que os formaria o Criador para o ermo do
silêncio e do deserto? Podereis conceber cidades bem construídas, abarrotadas de tesouros e
magnificências, apodrecendo sem habitantes?
Há mundos incontáveis e muitos deles formados de fluidos rarefeitos, inatingidos, na atualidade,
pelos vossos instrumentos de ótica.
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Rodolfo Calligaris - O Alvo da Vida
Por esses dados, em torno de nós se estabelece a ordem; o nosso caminho se esclarece; mais
distinto se mostra o alvo da vida, sabemos o que somos e para onde vamos. Desde então não
devemos mais procurar satisfações materiais, porém trabalhar com ardor pelo nosso adiantamento; o
supremo alvo é a perfeição; o caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se
percorre passo a passo; a proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas, em
cada passo que dá o ser recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve
as suas faculdades.
Nossos destinos são idênticos; não há privilégiados nem deserdados; todos percorrem a mesma
vasta carreira e, através de mil obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Somos
livres, é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha, livres para mergulhar em
gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores; mas, cedo ou
tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor sacudir-nos a apatia, e, forçosamente, prosseguimos
a jornada.
Entre as almas só há diferenças de graus, diferenças que lhes é lícito transpor no futuro; usando do
livre-arbítrio, nem todos havemos caminhado com o mesmo passo, e isso explica a desigualdade
intelectual e moral dos homens; mas todos, filhos do mesmo Pai, nos devemos aproximar d'Ele na
sucessão das existências, para formar com os nossos semelhantes uma só família, a grande família
dos bons Espiritos que povoam o Universo.
Estão banidas do mundo as idéias de paraíso e de inferno eterno; nesta imensa oficina, só vemos
seres elevando-se por seus próprios esforços ao seio da harmonia universal. Cada qual conquista a
sua situação pelos próprios atos, cujas consequências recaem sobre si mesmo, ligam-no e prendem.
Quando a vida é entregue às paixões e fica estéril para o Bem, o ser se abate; a sua situação se
apouca. Para lavar manchas e vícios, deverá reencarnar nos mundos de provas e ali purificar-se pelo
sofrimento. Cumprida a purificação, sua evolução recomeça.
Não há provações eternas, mas sim reparações proporcionais às faltas cometidas; não temos outro
juiz nem outro carrasco a não ser a nossa consciência, pois essa consciência, assim que se
desprende das sombras materiais, torna-se um julgador terrível. Na ordem moral como na física só há
efeitos e causas, que são regidos por uma lei soberana, imutável, infalível. Esta lei regula todas as
vidas, o que em nossa ignorância, chamamos injustiça da sorte não é senão a reparação do passado.
O destino humano é um pagamento do débito contraído entre nós mesmos e para com essa lei.
A vida atual é a consequência direta, inevitável das nossas vidas passadas, assim como a nossa vida
futura será a resultante das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Vindo animar um
corpo novo, a alma traz consigo, em cada renascimento, a bagagem das suas qualidades e dos seus
defeitos, todos os tesouros acumulados pela obra do passado. Assim, na série das vidas,
construímos por nossas próprias mãos o nosso ser moral, edificamos o nosso futuro, preparamos o
meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar.
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Pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos; cada ser, chegando a possuir-se
em sua razão e em sua consciência, torna-se o artífice dos próprios destinos. Constrói ou
desmancha, à vontade, as cadeias que o prendem à matéria; os males, as situações dolorosas que
certos homens sofrem, explicam-se pela ação desta lei. Toda vida culpada deve ser resgatada,
chegará a hora em que as almas orgulhosas renascerão em condições humildes e servis, em que o
ocioso deve aceitar penosos labores aquele que fez sofrer sofrerá a seu turno.
Porém, a alma não está para sempre ligada a esta Terra obscura; depois de ter adquirido as
qualidades necessárias, deixa-a e vai para mundos mais elevados. Percorre o campo dos espaços,
semeado de esferas e de sóis, ser-lhe-á arranjado um lugar no seio das humanidades que os
povoam, e, progredindo ainda nesses novos meios, ela, sem cessar, aumentará a sua riqueza moral
e o seu saber. Depois de um número incalculável de vidas, de mortes, de renascimentos, de quedas
e de ascensões, liberta das reencarnações, gozará vida celeste, tomará parte no governo dos seres e
das coisas, contribuindo com suas obras para a harmonia universal e para a execução do plano
divino.
Tal é o mistério de psique - a alma humana -, mistério admirável entre todos; a alma traz gravada em
si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os seus preceitos, aprender a decifrar esse
enigma, eis a verdadeira ciência da vida; cada farrapo arrancado ao céu da ignorância que a cobre,
cada faísca que adquire do foco supremo, cada conquista sobre si mesma, sobre suas paixões, sobre
seus instintos egoísticos permite-lhe uma alegria pura, uma satisfação íntima, tanto mais viva quanto
maior for o trabalho executado.
Eis aí o céu prometido aos nossos corações, o céu não está longe de nós, mas, sim, conosco.
Felicidades intimas ou remorsos pungentes, o homem traz, nas profundezas do ser, a própria
grandeza ou a miséria consequente dos seus atos; as vozes harmoniosas ou severas que em si
percebe são os intérpretes fiéis da grande lei, tanto mais potentes e imperiosas quanto mais elevado
ele estiver na escala dos aperfeiçoamentos infinitos. A alma é um mundo em que se confundem ainda
sombras e claridades, mundo cujo estudo atento faz-nos cair de surpresa em surpresa.
Em seus recônditos todas as potências estão em germe, esperando a hora da fecundação para se
desdobrarem em feixes de luz, os dons do talento, os fulgores do gênio, tudo isso nada é, comparado
ao que um dia adquirirá, quando tiver atingido as surpremas altitudes espirituais. Já possui imensos
recursos ocultos, sentidos íntimos, variados e sutis, fontes de vivas impressões, mas o pesado e
grosseiro invólucro embaraça-lhe quase sempre o exercício.
Somente algumas almas eleitas, destacadas por antecipação das coisas terrestres, depuradas pelo
sacrifício, sentem as primicias desse mundo; todavia, não encontram palavras para descrever as
sensações que as enlevam, e os homens, em sua ignorância da verdadeira natureza da alma e das
suas potências latentes, os homens têm escarnecido disso que julgam ilusões e quimeras.
Rodolfo Calligaris
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RODOLFO CALLIGARIS - OBJEÇÕES
É assim que muitas questões insolúveis para outras escolas são resolvidas pela doutrina das vidas
sucessivas; as fortíssimas objeções com que o cepticismo e o materialismo têm feito brechas no
edifício teológico - o mal, a dor, a desigualdade dos méritos e das condições humanas, a injustiça
aparente da sorte: todos tropeços se desvanecem perante a Doutrina do Espíritos.
Entretanto, uma dificuldade subsiste, uma forte objeção ergue-se contra ela; se já vivemos no espaço,
dizem, se outras vidas precederam ao nascimento, por que de tal perdemos a recordação?
Esta objeção, de aparência irrespondível, é fácil de ser destruida; a memória das coisas que viveram,
dos atos que se cumpriram, não é condição necessária da existência. Ninguém se lembra do tempo
passado no ventre materno ou mesmo no berço, poucos homens conservam a memória das
impressões e dos atos da primeira infância; entretanto, essas são partes integrantes da nossa
existência atual, pela manhã, ao acordarmos, perdemos a recordação da maior parte de nossos
sonhos, embora, no momento, eles nos tenham parecido outras tantas realidades.
Só nos restam sensações grosseiras e confusas, que o Espírito experimenta quando recai sob a
influência material; os dias e as noites são como as nossas vidas terrestres e espirituais, e o sono
parece tão inexplicável quanto a morte. O sono e a morte transportam-nos, alternadamente, para
meios distintos e para condições diferentes, o que não impede à nossa identidade de manter-se e
persistir através desses estados variados.
No sono magnético, o Espírito, desprendido do corpo, recorda-se de coisas que esquecera ao volver
à carne, cuja encadeamento, não obstante, ele tornará a apanhar, recobrando a lucidez. Esse estado
de sono provocado desenvolve nos sonâmbulos aptidões especiais que, em vigília, desaparecem,
abafadas, aniquiladas pelo invólucro corpóreo. Nessas diversas condições, o ser físico parece possuir
dois estados de consciência, duas fases alternadas de existências que se encadeiam e se envolvem
uma na outra, o esquecimento, como espessa cortina, separa o sono do estado de vigília, assim
como divide cada vida terrestre das existências anteriores e da vida dos céus.
Se as impressões que a alma sente durante o decurso da vida atual, no estado de desprendimento
completo, seja pelo sono natural ou pelo sono provocado, não podem ser transmitidas ao cérebro,
deve-se compreender que as recordações de uma anterior sê-lo-iam mais dificilmente ainda, o
cérebro não pode receber e armazenar senão as impressões comunicadas pela alma em estado de
cativeiro na matéria. A memória só saberia reproduzir o que ele tem registrado, em cada
renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se
gravam as sensações e as imagens. Voltando à carne, a alma perde a memória de quanto viu e
executou no estado de liberdade, e só tornará a lembrar-se de tudo quando abandonar de novo a sua
prisão temporária.
O esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso, o
nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as
idades da brutalidade, devemos ter acumulado bastante faltas, bastantes iniquidades. Libertos
apenas ontem da barbaria, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós, a vida terrestre
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é, algumas vezes, difícil de suportar; ainda mais o seria se, ao cortejo dos nossos males atuais,
acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas
anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros?
Subindo a cadeia de nossas existências, o entrecho de nossa própria história, encontraríamos o
vestígio das ações de nossos semelhantes, as inimizades perpetuar-se-iam; as rivalidades, os ódios e
as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Os nossos inimigos, as nossas
vítimas de outrora, reconhecer-nos-iam e estariam a perseguir-nos com sua vingança. Bom é que o
véu do esquecimento nos oculte uns dos outros, e que, apagando momentaneamente de nossa
memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante.
O conhecimento das nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça
medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Sem
o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados a ferro em brasa
por toda a eternidade; vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida a pena, serem
perseguidos pela desconfiança universal, repelidos com horror por uma sociedade que lhes recusa
lugar em seu seio, e assim muitas vezes os atira, ao exército do mal. Que seria se os crimes do
passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos?
Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento, a sombra que oculta as nossas
fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Depois de termos
bebido as águas do Letes, renascemos mais alegremente para uma vida nova e desvanecem-se os
fantasmas do passado. Transportando-se para um meio diferente, despertamos para outras
sensações, abrem-se outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que
outrora nos retardaram a marcha. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada encontra em
torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua elevação.
Ninguém cuida em reconhecer nesse ser fraco e encantador o Espírito vicioso que vem resgatar um
passado de faltas; entretanto, para certos homens esse passado não está absolutamente apagado,
um sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência, é a origem das intuições, das
idéias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como eco enfraquecido dos
tempos decorridos. Consultando essas impressões, estudando-se a si mesmos com atenção, não
seria impossível reconstituir esse passado, se não em suas minúcias, ao menos em seus traços
principais.
Porém, no termo de cada existência, essas recordações longínquas ressuscitam em tropel e saem da
sombra, avançamos passo a passo, tateando na vida; vem a morte e tudo se esclarece. O passado
explica o presente, e o futuro ilumina-se mais claramente; cada alma, voltando á vida espiritual,
recobra a plenitude das suas faculdades, para ela começa, então um período de exame, de repouso,
de recolhimento, durante o qual se julga a si mesma e avalia o caminho percorrido. Recebe opiniões
e conselhos de Espíritos mais adiantados; guiada por eles, tomará resoluções viris, e, na ocasião
propicia, escolhendo um meio favorável, baixará a um novo corpo, a fim de se melhorar pelo trabalho
e pelo sofrimento.
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Voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das suas vidas anteriores, e bem assim a
recordação da vida espiritual, a única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada
terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para recuperar
a consciência de si mesma e as suas potências ocultas; porém, conservará sempre a intuição, o
sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer.
Rodolfo Calligaris
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DINÂMICA - JÚRI SIMULADO
Objetivos :
1. Estudar e debater um tema, levando todos os participantes do grupo se envolverem e tomar uma
posição.
2. Exercitar a expressão e o raciocínio.
3. Desenvolver o senso crítico.
Participantes (funções)
JUIZ

Alencar

Dirige e coordena o andamento do júri

REU

Ulisses

Se mantêm em Silêncio falando se for solicitado

Advogado de

Mayra ou

acusação

Silmara

Formula as acusações contra o réu ou ré

Fernando
Advogado de

ou Munhoz

Defende o réu ou ré e responde às acusações

defesa

ou Ana

formuladas pelo advogado de acusação

Maria

Testemunhas

Siena –

Falam a favor ou contra o réu ou ré, de acordo com o

Regina –

que tiver sido combinado, pondo em evidência as

Sandro -

contradições e enfatizando os argumentos fundamentais

Valéria
Gloria
Corpo de Jurados

Regina

Ouve todo o processo e a seguir vota: Culpado ou
inocente, definindo a pena.

Yvone

Dividido em dois grupos da defesa e da acusação,
ajudam seus advogados a prepararem os argumentos
Público

O Restante

para acusação ou defesa. Durante o júri, acompanham
em silêncio
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MOTIVO DO PROCESSO:
A Réu (a Ré) declara ser a reencarnação do Cachorrinho Maltês que pertencia a mãe da sua atual
Patroa.
Afirma que renasceu neste corpo para continuar amando com dedicação esta família e que o fato de
sua antiga dona ter deixado em testamento Toda a fortuna para ele (Cãozinho) em nada muda o afeto
que dedica aquela familia.
ACUSAÇÕES:
A Metempsicose Acontece?
 A Pluralidade das Existências corporais existe?
 Porque é considerado um dogma?
 É Idéia Recente? É criação dos Espíritos?
 Um só existência não seria suficiente?
 Já sofremos muita numa só vida, para que outra?
 A Reencarnação existe ?
 Deus nos consulta sobre suas decisões?
 Existe algum futuro após a morte física?
 Porque devemos ser bons?
 Esta vida é apenas um segundo frente a eternidade?
 Devemos suportar os desta vida que passa muito rápido, para sermos felizes no futuro?
 Será justo DEUS condenar alguém a sofrer eternamente por seus atos?
 A alma é criada juntamente com o corpo físico?
 Se já existia antes , onde estava tinha consciência da sua situação?
 Como justificar as aptidões diferentes daquelas dadas pela educação?
 Como explica as aptidões que certas crianças demonstram em tenra idade
 E os vícios e virtudes inatas? De onde vieram?
 Se as aptidões dependem do corpo, onde fica a Justiça Divina?
 Se a nossa existência atual é que, só ela, decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida
futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado?
 Estarão no mesmo nível, ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de
felicidade eterna que lhes caiba?
 O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de
outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não
teve tempo, nem possibilidade de se tornar melhor?
 O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas
cuja existência em nada dependeu dele?
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 Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas, em
contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a
luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No
caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros?
 Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem,
nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam
feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se vêem isentos das tribulações da
vida?
 O que quis dizer Jesus quando respondeu a Nicodemos, disse Jesus: Em verdade, em
verdade, te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
 O que quis dizer Jesus quando afirmou: Em verdade, em verdade te digo que, se um homem
não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da
carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito.

