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O espiritismo afirma ainda que a Bíblia apresenta provas conclusivas que a
reencarnação existe.
Em primeiro lugar, diz que João Batista foi à reencarnação de Elias. Para tanto cita o
texto de Lucas 1:13-17.
Em segundo lugar, refere-se ao episódio do Monte da Transfiguração como sendo
uma sessão mediúnica. O texto citado encontra-se em Mateus 17:1-13.
Além disso, no túmulo de Allan Kardec está escrito: "Nascer, morrer, renascer e
progredir sempre, esta é a lei".
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Allan Kardec declara que é reencarnacionista por motivos da lógica, para resolver
suas questões até então insolúveis e não porque os espíritos revelaram.

a

a

Livro dos Espíritos - 57 Ed. - Parte 2 - Cap. V - Pluralidade das Existências - Pergunta 222
- Pág. (152).
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O que diz o Cristianismo?
O Cristianismo nega veementemente a existência da reencarnação. Vamos
apresentar algumas citações que derrubam essa tese, além de passagens bíblicas
que desmentem a afirmação de que a Bíblia defende a reencarnação.
Analisando primeiro as afirmações do Cristianismo contra a reencarnação, veja o que
está escrito no livro de Jó 7:9-10 (Velho Testamento) e na carta aos Hebreus 9:27
(Novo Testamento).
E mais ainda, veja a conversa de Jesus com Nicodemos sobre o "nascer de novo". O
texto encontra-se no Evangelho de João 3:1-12.
Jesus afirma que quem não "nascer de novo" não entrará no Reino dos Céus. Ele
deixa claro que "nascer de novo" não significa um nascimento da carne, mas sim um
nascimento espiritual, do Espírito. Veja alguns exemplos do que significa o "novo
nascimento" da água e do Espírito. Os textos são os seguintes:
Ezequiel 36:25-27
Tiago 1:18
I Pedro 1:23
João 1:12-13
II Coríntios 5:17
A água significa a Palavra de Deus, e não o líquido amniótico nem a água que
constitui o mundo de prova e expiação (Terra). Efésios 5:26 e Tito:3:5-6
A Bíblia diz que o verdadeiro e único aperfeiçoamento do homem acontece quando
ele aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Hebreus 10:1-14 e I Pedro
5:10

Agora, vamos analisar o que a Bíblia diz a respeito de João Batista ter sido a
reencarnação de Elias.
O próprio João Batista nega tal fato. João 1:21
Se partirmos do princípio espiritualista, João Batista era um espírito evoluído, logo ele
teria conhecimento de sua reencarnação passada, ou na pior das hipóteses ficaria em
dúvida, e não responderia com tanta objetividade.
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Em relação ao episódio da transfiguração de Jesus, podemos citar alguns
argumentos. O espiritismo sustenta a tese de que, numa sessão mediúnica, um
espírito ao se manifestar assume a sua última identidade corpórea. No monte da
transfiguração, apareceu Moisés e Elias. Se João Batista fosse a reencarnação de
Elias, ele deveria aparecer, e não Elias, pois o próprio João Batista já estava morto.
Lucas 9:7-9
Em relação ao versículo que diz que João Batista ia no espírito de Elias, vamos tecer
também alguns comentários. A Bíblia não diz que João Batista ia com o espírito de
Elias. Existe uma grande diferença entre ir no espírito e ir com o espírito de Elias. A
palavra no significa no mesmo ímpeto, semelhante.
Para provar essa colocação, vamos ver como João Batista e Elias eram semelhantes.

JOÃO BATISTA

ELIAS

João Batista foi perseguido por uma
mulher (Herodias) e por um rei
(Herodes).

Elias também foi perseguido por uma
mulher (Jezabel) e por um rei (Acabe).

"Pois João dizia a Herodes: Não te é
lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso
Herodias lhe guardava rancor e queria
matá-lo, mas não podia; porque
Herodes temia a João, sabendo que era
varão justo e santo, e o guardava em
segurança; e, ao ouvi-lo, ficava muito
perplexo, contudo de boa mente o
escutava”.
Marcos 6:18-20

"Ao que disse Acabe a Elias: Já me
achaste, ó inimigo meu? Respondeu
ele: Achei-te; porque te vendeste para
fazeres o que é mau aos olhos do
Senhor”.
I Reis 21:20

"Pois Herodes havia prendido a João, e,
maniatando-o, o guardara no cárcere,
por causa de Herodias, mulher de seu
irmão Felipe; porque João lhe dizia: Não
te é lícito possuí-la. E queria matá-lo,
mas temia o povo; porque o tinham
como profeta”.
Mateus 14:3-5

"Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo
quanto Elias havia feito, e como matara
a espada todos os profetas. Então
Jezabel mandou um mensageiro a
Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os
deuses, e outro tanto, se até amanhã há
estas horas eu não fizer a tua vida
como a de um deles. Quando ele viu
isto, levantou-se e, para escapar com
vida, se foi. E chegando a Berseba, que
pertence a Judá, deixou ali o seu
moço”.
I Reis 19:1-3

João Batista usava uma capa de pelos.

Elias também usava uma capa.

"Ora, João usava uma veste de pelos
de camelo, e um cinto de couro em
torno de seus lombos; e alimentava-se

"Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu,
filho de Safate, que andava lavrando
com doze juntas de bois adiante dele,

de gafanhotos e mel silvestre”.
Mateus 3:4
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estando ele com a duodécima;
chegando-se Elias a Eliseu, lançou a
sua capa sobre ele”.
I Reis 19:19

João Batista era intrépido.

Elias também era intrépido.

"João dizia, pois, às multidões que
saíam para ser batizadas por ele: Raça
de víboras, quem vos ensina a fugir da
ira vindoura?”.
Lucas 3:7

"Sucedeu que, ao meio-dia, Elias
zombava deles, dizendo: Clamai em
altas vozes, porque ele é um deus;
pode ser que esteja falando, ou que
tenha alguma coisa que fazer, ou que
intente alguma viagem; talvez esteja
dormindo, e necessite de que o
acordem”.
I Reis 18:27

João Batista foi o último profeta.

Elias simboliza os profetas.

A lei e os profetas vigoraram até João;
desde então é anunciado o evangelho
do reino de Deus, e todo homem forceja
por entrar nele.
Lucas 16:16
Explicando de vez a questão do espírito de Elias, temos um texto semelhante no
Velho Testamento. II Reis 2:15. O texto diz que o espírito de Elias repousa sobre
Eliseu. Isto quer dizer que Eliseu estava no espírito de Elias, com o mesmo ímpeto
que Elias, semelhante a Elias, e não que Eliseu possuía o espírito de Elias, porque
isto era absolutamente impossível, pois Elias e Eliseu estavam vivos ao mesmo
tempo.
A lei reencarnacionista é bem clara, que inclusive está escrita no túmulo de Allan
Kardec: "Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, esta é a lei". Logo, é preciso
morrer para poder renascer. Com isso, desfaz-se em definitivo o argumento espírita
que João Batista foi à reencarnação de Elias.
arrebatado com corpo e tudo. II Reis 2:11

Elias não morreu.

Ele foi

Temos outro exemplo de arrebatamento na Bíblia, provando que esse tipo de
fenômeno independe da morte. Gênesis 5:24 e Hebreus 11:5
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Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias; porque a tua oração foi ouvida, e Isabel,
tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João; e terás alegria e
regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento; porque ele será grande diante
do Senhor; não beberá vinho, nem bebida forte; e será cheio do Espírito Santo já
desde o ventre de sua mãe; converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu
Deus; irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos
pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor
um povo apercebido.
Lucas 1:13-17
Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os
conduziu à parte a um alto monte; e foi transfigurado diante deles; o seu rosto
resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis
que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra,
disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, farei aqui três cabanas, uma
para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma
nuvem luminosa os cobriu; e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo; a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto
em terra, e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocandoos, disse: Levantai-vos e não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram a
ninguém senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou:
A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja levantado dentre os
mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é
necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: Na verdade Elias havia de vir e
restaurar todas as coisas; digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram;
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do homem há de
padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito
de João, o Batista.
Mateus 17:1-13
Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a
subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais.
Jó 7:9-10
E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,...
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Hebreus 9:27
Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos
judeus. Este foi ter com Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre,
vindo de Deus; pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não
estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se
alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe
Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a
entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade
te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de
Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.
Não te admires de eu te haver dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra
onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode ser
isto? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, e não entendes estas coisas?
Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos
o que temos visto; e não aceitais o nosso testemunho! Se vos falei de coisas
terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar das celestiais?
João 3:1-12
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas
imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Também vos darei um
coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o
coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu
Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e
as observeis.
Ezequiel 36:25-27
Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que
fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Tiago 1:18
Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de
Deus, a qual vive e permanece.
I Pedro 1:23
Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de
se tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da
carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
João 1:12-13
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.
II Coríntios 5:17
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A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra,
Efésios 5:26
Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua
misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito
Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso
Salvador;
Tito 3:5-6
Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano
em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Doutra maneira, não teriam deixado
de ser oferecidos? Pois tendo sido uma vez purificados os que prestavam o culto,
nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios cada ano se faz
recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire
pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um
corpo me preparaste; não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado.
Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a
tua vontade. Tendo dito acima: Sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo
pecado não quiseste, nem neles te deleitaste (os quais se oferecem segundo a lei);
agora disse: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para
estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta
do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se
apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos
sacrifícios, que nunca podem tirar pecados; mas este havendo oferecido um único
sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, daí por diante
esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois
com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados.
Hebreus 10:1-14
E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de
haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e
fortalecer.
I Pedro 5:10
Ao que lhe perguntaram: Pois que? És tu Elias? Respondeu ele: Não sou. És tu o
profeta? E respondeu: Não.
João 1:21
Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava, e ficou muito perplexo,
porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos; outros: Elias apareceu; e outros:
Um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: A João eu mandei
degolar; quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo.
Lucas 9:7-9
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Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram:
O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em
terra diante dele.
II Reis 2:15
E, indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de
fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho.
II Reis 2:11
Enoque andou com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.
Gênesis 5:24
Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o
trasladara; pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a
Deus.
Hebreus 11:5
Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes
as Escrituras nem o poder de Deus?
Marcos 12:24
Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça;
II Timóteo 3:16
Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular
interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas
os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo.
II Pedro 1:20-21
E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua
parte da Árvore da Vida, e da Cidade Santa, que estão escritas neste livro.
Apocalipse 22:19
Para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual,
todavia, não está longe de cada um de nós;
Atos 17:27
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o
que dela procede; que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que
andam nela.
Isaías 42:5
De quem são os patriarcas; e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é
sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém.
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Romanos 9:5
Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades;
tudo foi criado por ele e para ele.
Colossenses 1:16
Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para
conhecermos aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto
é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
I João 5:20
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e
sem ele nada do que foi feito se fez.
João 1:1-3
No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da
promessa,
Efésios 1:13
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que
mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o
possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois,
formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Atos 5:3-4
E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
I João 5:6, 7.
O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Jó 33:4
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais
domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra.
Gênenis 1:26
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para
sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará
em vós... Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
João 14:16,17,26
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1 Naqueles dias ajuntaram os filisteus os seus exércitos para a guerra, para
pelejarem contra Israel. Disse Áquis a Davi: Sabe de certo que sairás comigo ao
arraial, tu e os teus homens.
2 Respondeu Davi a Áquis: Assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse
Áquis a Davi: Por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa.
3 Ora, Samuel já havia morrido, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado e
em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os
adivinhos.
4 Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Suném; Saul ajuntou
também todo o Israel, e se acamparam em Gilboa.
5 Vendo Saul o arraial dos filisteus temeu e estremeceu muito o seu coração.
6 Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por
sonhos, nem por Urim, nem por profetas.
7 Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me uma necromante, para que eu vá a
ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Eis que em En-Dor há uma mulher
que é necromante.
8 Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes; e foi ele com dois homens, e
chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: Peço-te que me adivinhes pela
necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser.
9 A mulher lhe respondeu: Tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra
os necromantes e os adivinhos; por que, então, me armas um laço à minha vida, para
me fazeres morrer?
10 Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, nenhum castigo
te sobrevirá por isso.
11 A mulher então lhe perguntou: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir
Samuel.
12 Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Saul, dizendo: Por
que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul.
13 Ao que o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então a mulher respondeu a
Saul: Vejo um deus que vem subindo de dentro da terra.
14 Perguntou-lhe ele: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um ancião, e
está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto
em terra, e lhe fez reverência.
15 Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse
Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se
tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas nem
por sonhos; por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer.
16 Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se
tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo?
17 O Senhor te fez como por meu intermédio te disse; pois o Senhor rasgou o reino
da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi.
18 Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste e furor da sua ira
contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto.
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19 E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e
teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos
filisteus.
20 Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa
das palavras de Samuel; e não houve força nele, porque nada havia comido todo
aquele dia e toda aquela noite.
21 Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que estava tão perturbado, disselhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz; pus a minha vida na minha mão,
dando ouvidos às palavras que disseste.
22 Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um
bocado de pão diante de ti; come, para que tenhas forças quando te puseres a
caminho.
23 Ele, porém, recusou, dizendo: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o
constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz; e levantando-se do chão, sentou-se na
cama.
24 Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado; apressou-se, pois, e o degolou;
também tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos.
25 Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos; e eles comeram. Depois
levantaram-se e partiram naquela mesma noite.
I Samuel 28
Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por
sonhos, nem por Urim, nem por profetas.
I Samuel 28:6
Ao que o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul:
Vejo um deus que vem subindo de dentro da terra.
I Samuel 28:13
Perguntou-lhe ele: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um ancião, e está
envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em
terra, e lhe fez reverência.
I Samuel 28:14
E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus
filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus.
I Samuel 28:19
Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e
fizeste o que era mau aos olhos do Senhor?...
Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a
iniqüidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te
rejeitou, a ti, para que não sejas rei.
I Samuel 15:19 e 23
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Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja
perdoado o pensamento do teu coração;
Atos 8:22
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça.
I João 1:9
Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Salmos 40:1
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em
quem não há mudança nem sombra de variação.
Tiago 1:17
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em
quem não há mudança nem sombra de variação.
Tiago 1:17
Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele.
Gênesis 17:22
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu;
João 6:41
Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que
ouviam a palavra.
Atos 10:44
Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também
sobre nós no princípio.
Atos 11:15
Ora, isto - ele subiu - que é, senão que também desceu às partes mais baixas da
terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os
céus, para cumprir todas as coisas.
Efésios 4:9-10
Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca; e
será a tua voz debaixo da terra, como a dum necromante, e a tua fala assobiará
desde o pó.
Isaías 29:4
E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e
falava como dragão.
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Apocalipse 13:11
Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem
suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou; com presunção a falou o
profeta; não o temerás.
Deuteronômio 18:22
Pelo que disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada, e atravessa-me com
ela, para que porventura não venham esses incircuncisos, e me atravessem e
escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul
tomou a espada, e se lançou sobre ela.
I Samuel 31:4
Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Is-Bosete, filho de Saul,
e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os asuritas, sobre
Jizreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Quarenta anos tinha IsBosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou dois anos, A
casa de Judá, porém, seguia a Davi.
II Samuel 2:8-10
Mas o rei tomou os dois filhos de Rizpa, filha de Aías, que ela tivera de Saul, a saber,
a Armoni e a Mefibosete, como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul, que
ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita,...
II Samuel 21:8
Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os
amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negebe, e sobre Ziclague, e tinham
ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo;...
Então Davi lhe perguntou: De quem és tu, e donde vens? Respondeu ele: Sou um
moço egípcio, servo dum amalequita; e o meu senhor me abandonou, porque adoeci
há três dias...
Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte, e nenhum deles
escapou, senão só quatrocentos mancebos que, montados sobre camelos, fugiram.
I Samuel 30:1,13,17
Depois da morte de Saul, tendo Davi voltado da derrota dos amalequitas e estando
há dois dias em Ziclague,
II Samuel 1:1
Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não
havia guardado a palavra do Senhor; e também porque buscou a adivinhadora para a
consultar,
I Crônicas 10:13
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Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer
conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça
passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito
adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz
estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o
Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu
Deus. Porque estas nações, que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os
adivinhadores; porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O
Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta
semelhante a mim; a ele ouvirás;
Deuteronômio 18:9-15
Quando vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que
chilreiam e murmuram, respondei: Acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso
a favor dos vivos consultará os mortos? A Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem
segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva.
Isaías 8:19-20
Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros,
prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do
meio do seu povo.
Levítico 20:6
Pois eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Malaquias 3:6
Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão.
Salmos 102:27
Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa.
Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá?
Números 23:19
Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente; o
último Adão, espírito vivificante.
I Coríntios 15:45
Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus.
Lucas 3:38
E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da
terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua
habitação;
Atos 17:26
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Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só;
Hebreus 2:11
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego
da vida; e o homem tornou-se alma vivente.
Gênesis 2:7
A palavra do Senhor acerca de Israel: Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que
lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele.
Zacarias 12:1
...Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus,...
Filipenses 1:6
Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo
santificados.
Hebreus 10:14
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus
discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se
manifestem as obras de Deus.
João 9:1-3
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios;
de graça recebestes, de graça dai.
Mateus 10:8
Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para
curarem doenças; e enviou-os a pregar o reino de Deus, e fazer curas,...
Lucas 9:1-2
Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: É chegado a vós o reino de Deus.
Lucas 10:9
Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E, era carregado um
homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada
Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que
iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João,
fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando
receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que
tenho, isso te dou; em nome de Jesus Cristo, o nazareno, anda. Nisso, tomando-o
pela mão direita, o levantou; imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e,
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dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo,
andando, saltando e louvando a Deus.
Atos 3:1-8
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as
nossas dores; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi
ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados.
Isaías 53:4-5
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Reencarnação
Reencarnação é um tema muito controverso, mas no ano de 1983, na Inglaterra, foi
revelado um dos casos mais convincentes da história.
O doutor Joe Keeton já havia conduzido várias regressões através da hipnose quando
conheceu o jornalista Ray Bryant. O Evening Post, jornal em que Bryant trabalhava, havia
encomendado a ele uma série de artigos sobre o tema da paranormalidade. Em um
desses artigos, Ray pretendia enfocar as evidências de reencarnação. Para dar à matéria
um enfoque pessoal, o jornalista propôs a Keeton que o hipnotizasse. Embora Bryant
jamais tivesse sido hipnotizado, Keeton estava interessado em pôr à prova suas próprias
habilidades.
Sob efeito hipnótico, Bryant lembrou de várias identidades que teve no passado, inclusive
a do soldado Reuben Sttaford, que lutou na Guerra da Criméia e, ao retornar à Inglaterra,
passou os últimos anos da vida trabalhando como barqueiro no Tâmisa. De acordo com
as lembranças de Bryant durante a regressão, a vida de Sttaford começou em 1822,
quando ele nasceu em Brighthelmston, e terminou no ano de 1879, quando morreu
afogado em um acidente em Londres. Em sua personalidade anterior, o jornalista londrino
adquiriu um acentuado sotaque da região de Lancashire, detalhe que refletia o fato de
que Stafford passara grande parte de sua vida no norte da Inglaterra. Ainda que se
tratasse de algo impressionante, o fato em si não constituía prova de nada, sendo assim,
após testemunharem a manifestação do soldado vitoriano, dois membros da equipe de
Keeton, Andrew e Margaret Selby, foram buscar evidências da existência real daquele
homem.
Em Londres, na biblioteca Guildhall, o casal teve a sorte de encontrar uma lista com
nomes de vítimas da Guerra da Criméia. Dela constava o sargento Reuben Stafford, que
servia no 47º Regimento de Infantaria de Lancashire, e fora ferido na mão, na Batalha dos
Quarries - um combate de pouca importância ocorrido durante o cerco de Sebastopol. O
documento também fornecia detalhes da carreira posterior do sargento, que havia
recebido condecorações por bravura antes de ser reformado. Na sessão de hipnose
seguinte, essas informações saíram espontaneamente da boca de Ray Bryant. A data, o
local, e o nome da batalha foram recordados por 'Sttaford', assim como outros fatos da
sua carreira militar. Todos absolutamente corretos.
Mas a pesquisa do casal Selby não terminou aqui. Trabalhando alguns dias nos registros
do cartório, descobriram a certidão de óbito de Reuben Sttaford, e puderam verificar que
o militar morrera por afogamento, tendo sido enterrado em East Ham...
Será que esses fatos poderiam ser conhecidos sem alguma forma de reencarnação? Na
regressão do jornalista a possibilidade de que a 'memória escondida' tenha sido ativada
praticamente não existe, pois os dados biográficos do soldado morto não eram
publicamente conhecidos. A não ser que se considere Keeton e seus voluntários como
impostores, o retorno do veterano da Guerra da Criméia no corpo do jornalista do século
XX é bem mais que uma mera possibilidade.
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Vida após a Vida
A história que vamos contar, uma espécie de 'reencarnação', pode soar como obra de
ficção, mas não é. O enigma indiano foi tirado dos arquivos do doutor Ian Stevenson,
norte-americano, professor de psicologia, que dedicou os últimos quarenta anos de sua
vida à reunião de provas de casos autênticos de recordações de vidas passadas
espontâneas em crianças.
Em maio de 1954, Jasbir Lal Jat, um menino indiano de três anos de idade, nascido na
pobre cidadezinha de Vehedi, aparentemente morreu de varíola. Depois de acamado
por vários dias, ele parou de respirar e a temperatura de seu corpo caiu. Entretanto, na
manhã seguinte, no dia de seu funeral, o corpo de Jasbir se moveu.
Mas esse não foi o único milagre dessa história absolutamente real. Pois logo ficou
claro que a personalidade do garoto havia se modificado completamente.
Falando com um sotaque diferente e com gestos comuns a idades mais avançadas, o
menino afirmou que seu nome era Sobha Ram Tyagi, filho de uma família de brâmanes
que, segundo ele, havia assumido o luto no exato momento da passagem de Jasbir Lai
Jat. O corpo do menino vitimado pela varíola foi então ocupado pela alma de Sobha
Ram, e não mais pela alma do menino da família de casta inferior.
Apesar do desprezo demonstrado por todas as pessoas à sua volta, o menino manteve
firmemente a sua opinião, recusando-se a consumir a comida manipulada pela família
da casta inferior de Jasbir, que ele considerava desprovida de higiene. A maioria das
pessoas achava que o menino havia enlouquecido, até que um dia, por acaso, ele
reconheceu, em uma pessoa que passava pela rua, uma tia de Sobha Tyagi. Segura do
que dizia, a mulher confirmou sua identidade, e, segundo ela, a versão de que a morte
do sobrinho Sobha Ram aconteceu por causa de um ferimento coincidiu com a do
menino vivo. E o que é mais importante: ficou claro que as duas crianças expiraram
praticamente na mesma hora. Finalmente, levaram Jasbir à cidade onde ele alegava ter
passado a sua vida anterior e ele foi capaz de cumprimentar os parentes de Sobha
Ram, lembrando-se de seus nomes. Todos concordaram que a descrição, feita pelo
garoto da sua antiga cidade natal, era detalhada demais para ser produto de meras
adivinhações.
De acordo com Stevenson, tais recordações podem crescer em intensidade entre as
idades de dois e quatro anos, mas dificilmente continuam a ocorrer a partir dos cinco
anos de idade, por motivos ainda desconhecidos. Trata-se de um padrão repetido
independentemente da religião ou da formação cultural da criança.

