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A reencarnação é uma Lei Natural criada por Deus, onde mostra a justiça e a
bondade de Deus para com os seus filhos. Ela por ser uma Lei Natural sempre
existiu por toda a eternidade.
Sem ela, fica impossível de atribuir justiça e bondade à Deus, pois é impossível
um espírito chegar a perfeição moral e intelectual tendo somente uma só
existência corpórea. Além do mais, somente a pluralidade das existências pode
explicar as desigualdades sociais, físicas e morais existentes na nossa
sociedade. Por que uns nascem com tendência ao bem e outros ao mal? Por
que uns nascem sãos e outros nascem doentes? Por que uns nascem em
berço rico e outros na miséria? Por uns nascem superdotados enquanto outros
não? Por que uns morrem em tenra idade enquanto outros vivem quase 100
anos? Por que uns nascem no Brasil, onde não há guerras, enquanto outros
nascem no Oriente Médio, alvo de constante guerras? Por que uns nascem em
lares fartos de comida, enquanto outros nascem na África passando fome e
inanição? Por que uns nascem numa boa família enquanto outros nascem
numa mal família ou nem família tem? Enfim inumeráveis perguntas que só a
reencarnação, ou seja a pluralidade das existências pode responder a todas
elas de forma lógica, racional e justa.
Se teríamos uma única existência, Deus seria injusto criando Anjos que são
seres perfeitos e nós ainda somos imperfeitos. Deus seria parcial e privilegiaria
os Anjos, e só restaria perguntar à Deus, por que nos criou imperfeito. Ainda
tem mais, Deus sendo infinita sabedoria, já saberia na criação quem poderia
ser “salvo” ou não tendo uma só existência. E também poderíamos culpar Deus
por termos nascidos pobres, doentes, deficientes físicos ou mentais, pois
enquanto tantas outras pessoas vivem no luxo, na saúde, e têm uma vida
tranqüila, nós vivemos em constante tribulação e sofrimento, e não temos outra
chance, pois temos somente uma vida.
Alguns religiosos afirmam que na Bíblia está a prova que temos apenas uma
existência, vejamos: “E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma
só vez, vindo, depois disto, o juízo,” (Hebreus, Cap. IX, 27). Esta frase está
correta, mas não quer dizer que temos como espírito apenas uma existência
física, o que Paulo quis dizer é que, por exemplo, que meu espírito tenho
apenas uma existência física como José Henrique, que após o morte, meu
espírito retorna à pátria espiritual e depois de algum tempo vou reencarnar
como homem, como mulher, aqui no Brasil ou em outro país, enfim com outra
identidade física.

Devo lembrar que todo o patrimônio moral e intelectual do espírito adquirido em
todas as suas existências corpóreas anteriores jamais se perdem, e que
durante a encarnação o espírito passa pelo esquecimento do passado, onde
tem vagas lembranças de suas vidas passadas e de suas habilidades. Esse
esquecimento se restringe apenas ao estado de vigília, ou seja durante o
descanso do corpo físico(sono), o espírito recobre suas faculdades morais e
intelectuais, assim como também acontece após a morte física.
Há algumas pessoas que demonstram a existência desse patrimônio adquirido,
ou seja, pessoas sem nunca terem estudado, conhecem determinado assunto.
Algumas crianças tocam piano, pintam quadros, mostram habilidades em tenra
idade. Mas em todas as crianças já podemos perceber suas tendências boas
ou más, se por um acaso a criança mostrar ciúmes ou egoísmo por um objeto
ou pessoa, já demonstra o defeito moral, e é de vital importância que os pais
corrijam a criança nesta fase, onde o espírito está mais apto a receber novos
conceitos.
Será que podemos encontrar a prova da reencarnação na Bíblia? Sem dúvida,
mas devo explicar também que a palavra “ressurreição” não significa
reencarnação, como pensam muitos espíritas. Eles atribuem ao fato de os
religiosos antigos terem trocado o termo reencarnação por ressurreição.
Quando Jesus disse que ressuscitaria três dias após a sua morte, ele não
queria dizer que reencarnaria dentro de três dias. Isso se explica pelo seguinte:
Jesus era espírito puro e não precisava reencarnar novamente, a não ser em
outra missão. Ele também não poderia reencarnar três dias depois, pois se ele
precisava ficar mais tempo entre nós, não precisaria passar pela morte física. E
o que ele queria dizer na verdade é que reapareceria(ressurgiria) três dias após
a sua morte, fato esse confirmado pelas escrituras, onde ele apareceu
primeiramente as mulheres e em seguida aos apóstolos.
Jó afirmou que veio nu e retornaria nu à pátria espiritual: "Então Jó se levantou,
rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou; e
disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o
Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor.” (Jó , Cap. I, 20-21)
“Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o
teu ouvido; porque eu sabia que procedeste muito perfidamente, e que eras
chamado transgressor desde o ventre.” (Isaías, Cap. 48, 8) Ora, como pode um
pessoa já ser transgressora, ou seja ter pecados antes do nascimento?
Somente a reencarnação pode explicar este fato.
Além disso Jesus disse claramente que para chegarmos ao Reino de Deus
precisaríamos nascer de novo, e renascermos do espírito, vejamos: “A isto,
respondeu 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? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e
nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo:
quem 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 dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer,

ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo
o que é nascido do Espírito. Então, lhe perguntou Nicodemos: Como pode
suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas
coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e
testificamos o que temos visto; contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se,
tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das
celestiais?” (João, Cap. III, 3-12)
Uma prova clara da reencarnação podemos encontrar entre as semelhanças
de Elias e João Batista. O próprio Jesus afirmou aos discípulos, que João
Batista era o Elias. Vários fatores nos levam a crer nisso, temos então:
1) Tipo de roupa igual:
João Batista: “Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da
Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque
este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no
deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava
João vestes de pêlos de camelo e um cinto de couro; a sua alimentação eram
gafanhotos e mel silvestre.” (Mateus, Cap. III, 1-4) (Marcos, Cap. I, 2-6)
Elias: “Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao
encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido
de pêlos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele: É
Elias, o tesbita.” (II Reis, Cap. I, 7-8)
2) Profecias no Velho Testamento afirmando da vinda de um profeta antes
de Jesus:
“Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim;
de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o Anjo da
Aliança, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz o SENHOR dos Exércitos.”
(Malaquias, Cap. III, 1)
“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível
Dia do SENHOR; ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos
filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.”
(Malaquias, Cap. IV, 5-6)
Malaquias, afirmou claramente que Elias viria antes do “Dia do SENHOR”, ou
seja de Jesus, e o que João Batista fez ao batizar as pessoas, era pregar o
arrependimento. E com isso preparava o caminho para Jesus dar continuidade
a esse trabalho.
3) Lei de causa e efeito:
Elias, decepava as cabeças dos profetas de sua época à espada, conforme
está nas escrituras: “Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e
como matara todos os profetas à espada.” (1 Reis, Cap. XIX, 1)

Conhecemos a lei de causa e efeito, e que ninguém é imune à ela, João Batista
que era a reencarnação de Elias não poderia escapar desta lei, acabou
morrendo decapitado, para que se cumprisse à Lei, vejamos:
“Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que
o serviam: Este é João Batista; ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, nele
operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a
João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão;
pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo,
porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes,
dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que
prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua
mãe, disse: Dá-me, aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se
o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa,
determinou que lha dessem; e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi
trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe.” (Mateus,
Cap. XIV, 1-11) (Marcos, Cap. VI, 24-28)
Note também a expressão: “Este é João Batista; ele ressuscitou dos mortos.”
Aqui não quer dizer que ele reencarnou dos mortos e sim
reapareceu(ressurgiu) dos mortos. Prova mais do que evidente que nós
podemos ressurgir dos mortos.
4) Esquecimento do passado:
Alguns religiosos usam o versículo abaixo para provar que João Batista não era
Elias. Mas a Doutrina Espírita explica o porque da afirmação de João Batista,
vejamos o texto: “Então, lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele
disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declaranos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram; que dizes a
respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no
deserto: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.” (João,
Cap. I, 21-23)
Ora, quando estamos reencarnados, não lembramos de nossas vidas
passadas, se nos perguntarem se somos Maria ou João, com certeza diremos:
“Não somos”. Pois Deus nos deu o esquecimento do passado para
preservarmos do sofrimento das faltas passadas que cometemos e também
para termos mérito não boas obras futuras, que se soubéssemos o que
precisaríamos fazer para progredir, faríamos por interesse pessoal e não por
livre e espontânea vontade. Mas, apesar do esquecimento do passado, João
Batista e também qualquer um de nós, pode ter vagas lembranças de alguns
fatos do passado e de nossas missões neste mundo. João afirmou que
prepararia o caminho para o Messias e que pregava o arrependimento.
5) Afirmativa de João Batista dizendo ser o precursor de Jesus:
Conforme está no item 2 deste estudo, onde Malaquias afirma que enviaria
Elias antes do Cristo, o próprio João Batista se considerava precursor do
Messias, vejamos: “E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que

estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando,
e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber
coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de
que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor.”
(João, Cap,. III, 26-28)
6) Jesus afirma que João Batista era Elias:
“Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser
necessário que Elias venha primeiro? Então, Jesus respondeu: De fato, Elias
virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e
não o reconheceram; antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim
também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os
discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.” (Mateus,
Cap. XVII, 10-13)
“ Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João:
Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes
a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas
assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim,
eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu
envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho
diante de ti. Em verdade vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém
apareceu maior do que João Batista; mas o menor no reino dos céus é maior
do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é
tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os
Profetas e a Lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo
é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Mateus Cap.
XI, 7-15) (Marcos, Cap. IX, 11-13)
Prova mais evidente que essas duas afirmações de Jesus é impossível. Jesus,
sendo um espírito puro poderia saber da existência anterior de João Batista e
disse claramente que as pessoas fizeram o que queriam com Elias mas que
não o reconheceram, e também não poderiam pois Elias estava na forma do
corpo de João Batista.
Ao final deste estudo, não consigo ainda imaginar quem ainda não consegue
compreender a realidade da reencarnação, sejam pelos fatos lógicos que ela
encerra, seja pelas próprias escrituras que a confirmam. Basta analisarmos
racionalmente nossas tendências boas ou más para termos uma idéia de quem
somos. Ainda podemos ver em que áreas temos facilidade de aprendizado,
confirmando que já conhecíamos o assunto.
E ainda hoje, somente não acreditarão aqueles que ainda se encontram em
ignorância espiritual ou aqueles que não aceitam a tese da reencarnação por
interesse pessoal ou religioso. Termino com as palavras de Jesus que soam
alto aos nossos corações e que provam a existência da reencarnação: “E, se o
quereis reconhecer, ele(João Batista) mesmo é Elias, que estava para vir.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.”
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