
Módulo II - Aula 08 – Reencarnação ou Pluralidade das existências e Planejamento da 
Reencarnação - 2° semestre 

Objetivo:  
 Compreender o processo da reencarnação como caminho para o progresso, diferenciando as 

experiências do espírito e analisar a dor como recurso para evolução dentro da lei de causa e 

efeito; 

 Conceituar prova expiação e missão; diferenças existentes em cada projeto reencarnatório; 

 Bibliografia:  
LE - Introdução - item 2 – Livro  I  -  Cap. IV Princípio Vital  - questões  60 a 70;  
LE - Introdução - Livro II - Cap. II - Encarnação dos Espíritos - questões 132 a 146; 
LE - Introdução - Cap. IV - Pluralidade das Existências - Justiça da reencarnação - questões 166 a 171;  
LE - Introdução - Cap. V - Considerações Sobre o Prelúdio do retorno – questão 222; 
GE - cap. 11 - Gênese Espiritual - itens 17 a 34;/CI - 2ª parte - cap. 8 - Expiações Terrenas; 

O.P. -  1ª parte  -  A Estrada da Vida 
(*) Missionários da Luz  -  André Luiz  - Chico Xavier     
      Cap. 11 - Intercessão; Cap. 12 - Preparação de Experiências;  Cap. 13 - Reencarnação  
 
 

Considerações Sobre a Pluralidade das Existências 

       E.SE  Cap. 3 - HÁ MUITAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI 

 Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim.   

 Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vo-lo 

 teria dito; pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos 

 aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá 
 onde estiver, estejais vós também. (João, XIV:1-3). 

 

        E.S.E  Cap. 4 – RESSUREIÇÃO E REENCARNAÇÃO 

 E veio Jesus para os lados de Cesaréia de Felipe, e interrogou seus 

 discípulos, dizendo: Quem  dizem os homens que é o Filho do Homem? E 

 eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é 
 Elias, e outros que Jeremias ou algum dos Profetas. Disse-lhes Jesus: E 

 vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o 

 Cristo, filho do  Deus vivo. E  respondendo Jesus, lhe disse: Bem 

 aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o 

 sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos Céus. 

 (Mateus, XVI: 13-17) 
 

 Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, 

 respondendo, lhes disse:  Elias certamente há de vir, e restabelecerá 

 todas as coisas: digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o 

 conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho 

 do Homem há  de padecer às suas mãos. Então compreenderam os 
 discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. 

  (Mateus, XVII: 10-13; Marcos, XVIII: 10-12) 

 

        E.S.E  Cap. 4 - NINGUÉM PODE VER O REINO DE DEUS, SE NÃO NASCER 

DE NOVO 

 E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos 
 judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus, e disse-lhe:  Rabi, sabemos 

 que és mestre, vindo da parte de Deus, porque  ninguém pode fazer estes 

 milagres, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus  respondeu e 

 lhe disse: Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o Reino de 
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 Deus senão aquele que renascer de novo.  Nicodemos lhe disse: Como 

 pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre 

 de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em  verdade,  em 
 verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode 

 entrar no Reino de Deus, o que é nascido de carne é carne, e o  que  é 

 nascido do Espírito é Espírito. Não te  maravilhes de eu te dizer que vos 

 importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua 

 voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo 

 aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode 
 fazer isto? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não sabes estas 

 coisas? Em verdade, em verdade te digo: que nós dizemos o que 

 sabemos, e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não 

 recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das

 coisas terrenas, ainda assim me credes, como creríeis, se eu vos 

 falasse das celestiais? (João, III: 1-12) 
         

Reencarnação e escolhas 

             Quais diferenças de reencarnações: 

 

Expiação; 

A expiação permite ao Espírito reparar os males por ele causados, a si mesmo 
e a outros, com a finalidade de que desperte para a importância do bem e das 

demais virtudes, na  medida em que sofre a consequência da própria ação 

irresponsável, de tal sorte que passa a compreender a proposta do Cristo: “A 

cada um segundo suas obras”. 

 

Prova;  
As provas são situações desafiadoras escolhidas pelo próprio Espírito, com o 

objetivo de Avaliação ou fortalecimento das próprias virtudes.  

Como nos ensina o Espírito Camilo, na obra “Vozes do Infinito” (capítulo 12), 

“provações são testes da Lei Divina, não para que DEUS nos avalie, mas para 

nós mesmos nos darmos conta do modo como estamos atendendo aos ditames 

da Vida Maior”. 
 

Apenas saber que estamos em regime de provas não resolve a situação, uma 

vez que é  imprescindível que tenhamos uma conduta equilibrada diante das 

situações provacionais, de forma que “as circunstâncias de aceitação ou de 

revolta é que vão determinar a libertação ou o agravamento dos problemas do 

ser”. 
Dessa forma, as condutas desarmonizadas, irrefletidas e agressivas gerarão 

“novas provas sobre as provas, a que ainda não tivemos exito em superar”. 

Frise-se que muitas situações típicas da Terra também se enquadram como 

ocorrências provacionais coletivas que, se bem vividas, trazem conquistas 

morais significativas aos Espíritos envolvidos. 

 
Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. 

 

Reencarnação compulsória. 



Livro Escada de Jaco - reencarnação Joãozinho do caixote 

 

Planejamento da reencarnação 
Escolha das prova ( Riqueza e Pobreza) 

Contar história do livro contos e pontos – irmão X – (Humberto de Campos) 

História do rei e do  mendigo que desencarnam e chegam à porta do céu  

Ao chegarem à porta do céu são recebidos por um anjo. 

O Anjo chama primeiramente o chama o mendigo, e este acha que vai ser 

aceito de  pronto, e o anjo questiona o que ele fez da vida dele enquanto viveu 
na pobreza, e o  mendigo diz que por ser pobre não fez nada de util. 

O anjo diz para ele que ele não iria entrar no céu, o mendigo fica revoltado. 

O Anjo chama o Rei, e este fala que quase não teve tempo para ele e para 

familia, que os problemas com o reino era muitos, e ele não podia desamparas 

os seus servo, e que fazia  de tudo para eles terem ma vida melhor acha que 

vai ser aceito de pronto, e o anjo diz a  ele que ele havia cumprido a missão 
dele sabendo utilizar a riqueza para favorecer outras pessoas, e que ele podia 

entrar no céu. 

O anjo se volta para o mendigo e fala  para ele que ele iria votar a reencarnar 

na terra tendo a possibilidade de ser rico, e estaria sendo avaliado , se ele iria 

se sair bem ou não. 

 
Reencarnação como Missionário / Missão Justiça da Reencanação. 

Justiça da reencarnação – lei de causa e efeitos – O profeta Elias é desafiado 

por   Baal(A.T) a  provar que o Deus dele é mais forte que os Deuses do 

Sacerdotes, e após vencer o   desafio , ele  manda cortar a cabeça de mais de 

300 sacerdotes no templo de Baal.  

Quando reencarna como Jõao Batista, no final de sua jornada e decapitado na 
ilha de Patmos pois a filha de  Salome, pede a cabeça de Jõao Batista como um 

premio.  

 

Questões escolhas das provas 

 Buscar no livro dos espiritos questões 258 em diante 

 
Adoção 

SOS Família – Joana de Ângelis – item 26 Mãe Adotiva e item 28 Filho Adotivo 

 


