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A REENCARNAÇÃO À LUZ DA DOUTRINA BÍBLICA CRISTÃ ESPÍRITA
Segundo a Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal – I.C.E.U.
Nota: recomenda-se, se possível, o estudo das citações bíblicas na mesma
sequência da leitura do texto.
Antes mesmo da fundação do Planeta Terra, outros mundos já
existiam, e existem, componentes que são de sistemas estelares e galáticos,
magnificamente ordenados, com suas populações espirituais de graus de
evolução os mais variados e governadas pôr Entidades Espirituais Perfeitas,
Diretamente Orientadas pôr DEUS, sendo CRISTO, Uma Delas: (João – l7:24
Ler, também vers. 1 à 26). Sendo Fundado o Planeta Terra, pôr CRISTO, uma
extraordinária movimentação transmigratória de espíritos – entremundos –
propiciou à mais uma extremada e maravilhosa confraternização de almas
aspirantes de novas experiências e buscadoras de oportunidades de
aprimoramento espiritual para suas individualidades: erros à serem reparados;
missões à serem desenvolvidas; atividades espirituais compulsórias; estágios
para os novos e os antigos espíritos, etç. E, assim, falanges e mais falanges de
espíritos enxergaram nesse mundo novo um especial campo de tarefas, e, sob
a égide do CRISTO, ensaiaram modos e formas para melhor adequarem-se às
características desse novo mundo em formação. Novos céus e novas terras
foram criados, e, os princípios biológicos genéticamente transformados e
readaptados ensejaram o surgimento das variadas espécies; e, o homem foi
feito( Gênesis: Caps: 1, v. 26 e 2, vs. 20 à 25)… E o espírito préexistente,
nesse novo habitat, encarnou (se fez ser humano), e, como o espírito,
anteriormente à nova forma física já existia, vez haver tido outras experiências
corpóreas em outros mundos, podemos afirmar que ele REENCARNOU,
sujeitando-se, doravante, pôr tempo variável segundo à sua própria condição
evolutiva individual, às condições mentais (evolutivas), genéticas, climáticas,
geográficas, geológicas e, posteriormente, culturais, etç., desse planeta novo.
Portanto, a Reencarnação não é um castigo imposto pôr Deus aos
espíritos, mas uma Sagrada Benção do Nosso Pai Celestial, Expressão do Seu
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Amor para com as suas criaturas…A Reencarnação é fato natural, está na
ordem das coisas e isto deveras contraria a vontade de muitos poderosos
sistemas humanos e trevosos, pregadores do Mal. Estudemos e vivenciemos a
Doutrina de JESUS. Tomemos cuidado com as doutrinas contrárias aos
Evangelhos do Cristo. Conheçamos sua Palavra: (Evang. Seg. Mateus: Cap.5:
vs.8-14-15-18-19-20-24-25-26-45-46-47; Cap. 6:33; Cap. 7: vs.12 à 29; Cap. 9:
vs.10 à 13; Cap. 10, vs. 24 à 28; Cap. 11: vs. 12 à 14; Cap. 13 vs. 14 à 17 e de
44 à 52; Cap. 16, vs. 6 à 12; Cap. 19, vs. 11,12; Cap.22 vs. 12 e 29 à 33 e Cap.
23, vs. 1 à 39).
Obs.: Na qualidade de Cristão, adepto da Doutrina Espírita, portanto
Cristão Espírita, o espírito reencarnado tem o dever de viver a Doutrina Pura de
Jesus Cristo, pôr Ele nsinada à esta humanidade e não subordinar-se ao
império dos espíritos trevosos, endurecidos, obsessores e dominadores das
massas, os quais, teimosamente, tentam pregar doutrinas estranhas ao
Evangelho de Jesus, com o único e exclusivo objetivo de manter grandiosa
parcela da humanidade terrestre sob a névoa da ignorância, distanciando-a da
Luz. Mas, nós todos os Crentes em Nosso Senhor, Salvador e Libertador
JESUS CRISTO, devemos perseverar no Caminho da Verdade, anunciando a
Palavra de Deus à todos os povos e nações: eis a Nossa Gloriosa Missão
Cristã. (Mt. 5:19 e 20 e Cap. 8: 11 e 12). – (Marcos – Cap. 6, vs. 6,7; Cap. 12
vs. 1 à 10 e 29 à 31) – (Lucas – Cap. 8 vs. 11 e 12; Cap. 9:, vs. 18,19 e 49 à
56; Cap. 11, vs. 28 à 52; Cap. 12, vs. 1 à 3 e 8 10; Cap.13, vs. 22 à 30; Cap.
14: v. 15 à 24; Cap. 20, vs. 9 à 18 e Cap. 24 vs. 25 e 26) – (João – Cap. 16, vs.
11, 13,14).
CRISTÃOS: AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS. – CONHEÇAMOS A
VERDADE QUE LIBERTA… A Verdade é JESUS, Nosso Único Mestre.
Autoria: Reverendo Cristão Espírita
CARLOS FERNANDO CAETANO DE MORAES
Pastor e Co-fundador da ICEU
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