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A reencarnação é mencionada nos livros da Bíblia?
Os ensinamentos dos quatro Evangelhos
mencionam a reencarnação?
Jesus ensinou a reencarnação?

E por que estes ensinamentos foram removidos dos
ensinamentos da Igrejas Cristãs?

A REENCARNAÇÃO NO
VELHO TESTAMENTO
Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete, und
sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest,
und stellte dich zum Propheten unter die Völker..(Jer 1-5)
“Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma
boa alma, ou melhor, sendo bom, vim a um corpo sem mancha”
(Sb 8, 19).

A REENCARNAÇÃO NO
NOVO TESTAMENTO
Johannes, kapitel 9:
Und Jesus ging vorueber und sah einen, der blind
geboren war. Und seine Juenger fragten ihn und spachen:
Meister, wer hat gesuendigt, dieser oder seine Eltern, dass
er is blind geboren? Jesus antwortete: Er hat weder dieser
gesuendigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die
Werke Gottes offenbar werden an ihm.

Mattaus. Kapitel 16:13-14:

Da kam Jesus in the Gegend von Caesarea
Phillipi und fragte seine Juenger und spach: Wer
sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei?
Sie sprachen: Etliche sagen, du seiest
Johannes der Taeufer; andere du siest Elia; wieder
andere, du seiest Jeremia oder der Propheten einer.

Markus kapitel 9: 1-13

Und sie fragten ihn und sprachen: Die
Schriftgelehrten sagen doch, dass zuvor Elia
kommen muss. Er aber spach zu ihnen: Ja, zuvor
kommt Elia und bringt alles wieder zurecht... Aber ich
sage euch: Elia is schon gekommen und sie haben
an ihm getan, was sie wollten, wie von ihm
geschrieben steht.

Johannes, Kap 3, v 1-12

...Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass
jemand von neuen geboren werde, so kann er das
Reich Gottes nicht sehen.
... Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass
jemand von neuen geboren werde aus Wasser und Geist,
so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

... Lass dich’s nicht wundern, dass ich dir gesagt habe:
Ihr muesset von neuen geboren werden.

ARGUMENTOS DAS IGREJAS TRADICIONAIS CRISTÃS
CONTRA A REENCARNAÇÃO
Elas usam algumas passagens
do Novo Testamento para provar que a reincarnação
nunca teria sido pregada por Jesus e seus apóstolos .
Dois dos mais usados argumentos
são baseados na estória do Bom Ladrão e na Carta de
Paulo à Tito.
Vamos analisar estes dois argumentos:

• O bom ladrão. Evangelho de Lucas. 23:43
• Carta de Paulo à Tito, Capítulo 3:5

O Bom Ladrão
Lukas. Kapitel 23,33-43:
Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie
ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur
Linken.
Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt waren, lästerte ihn und
sprach: Bist du Christus, so hilf dir selber und uns. Da antwortete der
andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott,
der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir zwar sind billig darin,
denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind; dieser aber hat nichts
Ungeschicktes getan. Und er sprach zu Jesu: HERR, gedenke an mich,
wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.

O Bom Ladrão
Mattaus Kapitel 27:38:
Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und
einer zur Linken...

Markus Kapitel 15:27:
Und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, einen zu seiner Rechten und einen
zur Linken...

O Bom Ladrão
Johannes 19:17-18
Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt
Schädelstätte, welche heißt auf hebräisch Golgatha. Allda
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,
Jesum aber mitteninne.
Cabe lembrar que Johannes era o único apóstolo que esteve
presente na crucifixão junto à Maria e à Maria Madalena. Se o
diálogo tivesse ocorrido e com um ensinamento tão importante
sobre o perdão dos pecados não teria João registrado este
fato?

A Frase no Codex Vaticanus

και ειπεν αςηω αμην ζοι λεγω
ζημεπον μεη εμος εζη εν ηω
παπαδειζω

O Bom Ladrão, segundo o Evangelho de
Lucas: 23: 43
Versão das Igrejas: Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du
mit mir im Paradiese sein.

Versão alternativa 1: Heute sage ich dir: wahrlich du wirst mit
mir im Paradise sein.
Versão alternativa 2: Wahrlich heute sage ich dir: du wirst mit
mir im Paradiese sein.
Versão alternativa 3: Heute wahrlich sage ich dir, du wirst mit
mir im Paradiese sein

CONCLUSÃO:
As tres versões alternativas não negam a
reencarnação; ao contrário, confirma que um dia,
após sua melhora espiritual (através das vidas
sucessivas), o bom ladrão estará com Jesus no
Paraíso.
Jesus na verdade, confortou o bom ladrão
enchendo-o de esperança naquele momento tão
difícil!

Carta de Paulus à Tittus, kap 3:5
Tradução oficial alemã:
“Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit
Gottes, unsers Heilandes, nicht um der Werke willen der
Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der
Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes.

Original Grego
οςκ εξ επγων ηων εν δικαιοζςνη α εποιηζαμεν ημειρ αλλα
καηα ηο αςηος ελεορ εζωζεν ημαρ δια λοςηπος παλιγγενεσιας
και ανακαινωζεωρ πνεςμαηορ αγιος

Uma tradução mais precisa…
No original Grego a palavra palingênese
(παλιγγενεζίαρ) é claramente escrita. E
esta palavra significa literalmente
Reencarnação.

Em conclusão, a tradução mais precisa orienta
que a salvação só é conseguida quando
atingirmos as condições de um espírito puro
(santo), o que somente será possível após a
purificação (limpeza) de nosso espírito,
através das reencarnações.

Evangelho de Thommas (apócrifo)
Palavras de Jesus
“Quando voces se veem como são agora, voces se
sentem felizes. Mas se voces vissem suas imagens
que existiram antes, quanto voces sofreriam" (dito 84)
“Orem e vigiem para que um dia voces não precisem mais
nascer em carne, que possam se livrar das
amarras desta vida" (dito 9 par 5)

Livro de Johannes (apócrifo)
Todas as pessoas bebem da água do esquecimento e vivem no
estado de ignorancia. Algumas pessoas são capazes
de sobrepujar a ignorancia quando o espírito que der vida
descer em cada um deles. Estas almas serão salvas e
se tornarão perfeitas, escapando do ciclo do nascer e renascer.

Mestre, o que acontece com aqueles que não conseguem a
salvação?
Jesus responde: Eles serão confinados ao esquecimento e
jogados na prisão.
Nos tempos de Jesus, Gnose ou Sabedoria
era a identificação dos ensinamentos secretos
passados a alguns iniciados.
Para os gnósticos, a palavra prisão significava novo corpo.

Com o espalhamento do movimento
cristão para fora da Palestina, através da
Armenia e Grécia, chegando à Roma
e com o passar dos tempos, muitos
ensinamentos de Jesus e alguns fatos de
sua vida começaram a ser deturpados.

Estudiosos da religião cristã acreditam que
existiam mais de cem (100) evangelhos

sendo divulgados e com informações nem
sempre homogeneas.

Os líderes da nova religião cristã, após a
morte dos apóstolos de Jesus, resolveram
unificar e controlar estes ensinamentos.
Uma ortodoxia foi criada, sob a liderança
dos apóstolos da segunda e terceira
geração.

Um movimento foi iniciado para interpretar alguns
ensinamentos de Jesus e o ensino da reencarnação
começou a ser questionado, pois Ele ensinava que era
através dos nosso atos de melhora em cada vida é que
alcançaríamos a vida celeste; consequentemente a
nascente Igreja Cristã seria somente uma ferramenta e
não uma necessidade e única fonte de salvação.

Orígenes e Arius
Orígenes (183-253 A.D em Alexandria no Egito)
é um dos primeiros Pais da Igreja. Tem centenas
de livros escritos e foi que deu uma estrutura
a Igreja cristã da época.

Ele defendia a ortodoxia, mas incluía
explicitamente o ensino da reencarnação em
seus ensinamentos. Para Orígenes a reencarnação
era uma prova da Justiça divina.

Infelizmente, alguns séculos depois a Igreja
o declarou herético, seus ensinamentos
foram proibidos e seus livros queimados, porque ele
pregava a pré-existencia
da alma e portanto as vidas sucessivas.

Arius (256 - 336) foi um outro padre muito importante
da Igreja que pregava a reencarnçação, que Jesus
era humano e que se tornou divino por suas ações
durante sua vida.

A Controvérsia Ariana
Como veremos, a posição teológica da Igreja era ditada
pelos interesses políticos e de poder. A filosofia Ariana
tinha o potencial de corroer a autoridade da Igreja,
porque implicava dizer que o ser humano não necessitava
da Igreja para se salvar.
Este assunto, na época, foi chamado de Controvérsia
Ariana e o desenrolar dos fatos relacionados a ela
foi crucial para que a Igreja determinasse o fim dos
ensinamentos reencarnacionistas. Vamos ver agora
como isto se deu…

O Império Romano e o Nascimento da
Igreja Católica
O movimento cristão dentro do mundo dominado
pelos Romanos estava avançando de maneira
assustadora para o Imperador do Império
Romano, Constantino.

O movimento estava tão forte que a maioria
dos escravos eram cristãos e muitos cidadãos
romanos já tinham se convertido ao Cristianismo.

Visando controlar este movimento sem
precedentes e com um potencial de até abalar
seu poder, Constantino, numa decisão política
inatacável, resolve tirar da ilegalidade o
movimento e transformar o movimento
cristão na religião oficial do Império Romano,
denominando-o Igreja Universal Romana.

Em Grego, que era o idioma mais
importante da época junto com o Latim,
a palavra Universal é traduzida como... Katolik.
Assim nasceu a Igreja Católica Romana!

Logo após este evento tão importante, os bispos de
Nicéia, capital do Império Romano no Oriente, pediram
ao Imperador para convocar um Concílio visando resolver
algumas questóes que estavam incomodando os líderes
religiosos e que como religião do Império, estes assuntos
deveriam ser esclarecidos de uma maneira definitiva,
para que movimentos de oposição pudessem ser abolidos.
Ocorria assim, em 325 d.C, o Concílio de Nicéia.

Algumas principais resoluções do Concílio de
Nicéia:
1.

A divindade de Jesus ;

2.

Os quatro Evangelhos a serem seguidos. Todos os outros
Evangelhos foram considerados impróprios para uso e
recomendados à sua destruíção;

3.

A oração do Credo;

4.

Os ensinamentos de Orígenes e Arius foram considerados
heréticos e a filosofia reencarnacionista, por conseguinte, f
abolida;

6.

Ficou decidido que somente a Igreja Católica e o Batismo
poderiam salvar as almas.

Uma filosofia substituta à Reencarnação
A Igreja Católica ao abolir a reencarnação tinha que
encontar uma filosofia substituta e equivalente para explicar a
causa do sofrimento humano, pois a explicação de que Deus
sabe quem somos e que nosso sofrimento é justificável pelas
decisões insondáveis de Deus não eram facilmente aceitas
por alguns bispos e pela maioria dos fiéis.
Após estudos de teológos, no ano 529 no Concílio de
Orange, foi aprovada pela Igreja a filosofia do Pecado
Original.

O Pecado Original
Esta filosofia prega que a humanidade é
por natureza má e paga pelos erros
de Adão e Eva através do sofrimento.
Como tal, nascemos com um pecado
original, transmitido através do semen,durante
a relação sexual que nos deu origem.
Esta filosofia era conveniente para a Igreja já que
pregava que o homem é de natureza má e
portanto incapaz de chegar á salvação por si só.

O Pecado Original
Então somente a Igreja podia controlar, domar e
transformaresta natureza má e levá-lo a salvação.
Ademais, esta filosofia era bastante a
gosto dos governantes daquele tempo, pois
somente através de governantes duros e
fortes a lei poderia ser estabelecida para coibir os excessos da
maldade humana.

O Sínodo e o Concílio de Contantinopla
Em 543, o Imperador Justiniano convocou um Sínodo
(encontro entre bispos) e uma bula (resolução) foi
aprovada, condenando mais uma vez os ensinamentos
de Origenes e Arius sobre a reencarnação, a pedido de sua
esposa Teodora.
E 10 anos depois, em 553, o Concilio e Constantinopla
confirmou estas decisoes.

A Invenção do Purgatório
A filosofia do Pecado Original como substituta da
reencarnação, apresentava um problema grave: Se
o pecado era o mesmo, porque uns sofriam mais que outros?
Para responder a esta pergunta em 593, o Papa
Gregorio I aprovou a existencia de um lugar intermediário
entre o Céu e o Inferno, um lugar de purificação onde
as almas esperam sua purificação para poder chegar aos
Céus. Mas de tão controverso, somente quase mil anos
depois, o Purgatório foi aprovado no Concílio de Trento
em 1563.

E Allan Kardec, quase 1900 anos depois de
Jesus, nos diz que: ... se reconhece o verdadeiro
espírita pelo seu esforço contínuo e diário que faz para
domar suas más tendencias, sendo hoje melhor do
que ontem e amanhã melhor do que hoje.

Em nossa vida, muito nos tem sido dado para que
sejamos felizes e possamos alcançar mais um degrau na
nossa jornada evolutiva.

Todos os dias quando acordamos, lá está, à
nossa frente, uma caixa de presentes enviada
por Deus, especialmente para nós: um dia
inteirinho para usarmos da melhor forma
possível!

Às vezes, ele vem cheio de problemas,
coisas que não conseguimos resolver,
tristezas, decepções, lágrimas ... Mas outras
vezes, ele vem cheio de surpresas boas,
alegrias, vitórias e conquistas...

O mais importante é que, todos os dias, Deus
embrulha pra nós, enquanto dormimos, com
todo o carinho, nosso PRESENTE: o dia
seguinte... Ele cerca nosso dia com fitas
coloridas, não importa o que esteja por vir...

... a esse dia quando acordamos, chamamos
PRESENTE...
O momento, agora...

O PRESENTE de Deus pra nós!!!

A reencarnação é uma oportunidade única que deve ser
aproveitada com sabedoria e responsabilidade, para mais
tarde, quando retornarmos a Espiritualidade e a nós for
perguntado: ...O que foi feito dos talentos que lhes confiei?...
possamos dizer: Mestre, eu os multipliquei !

