
 

 

A Reencarnação 
(Tentativa para perceber) 

                                                       
 
    1 - A Lei da Reencarnação é uma consequência da Lei de Causa e 
Efeito. 
 
 2 - É óbvio que uma vida, só nos mundos da forma, é insuficiente 
para o ser atingir a perfeição. Para atingir esse objectivo, muitas 
reencarnações se sucederão. 
 
 3 - Deus não faz diferenciações, porquanto creou os seres em 
igualdade de capacidades e de oportunidades nos percursos de 
aprendizagem nos diversos planos de frequências vibratórias onde a vida se 
manifesta desde o princípio. 
 
 4 - Daí advém a soberana perfeição da justiça Divina, que todos 
usufruem na sua caminhada evolutiva, desde o ponto de partida até aos 
sucessivos pontos de chegada. 
 
 5 - A Lei da Reencarnação possibilita ao ser o conhecimento de toda 
a creação, porque através das vidas sucessivas, ele experiencia, vivendo, 
tudo que foi creado, transformando vida após vida, as suas negatividades 
em positividades, de acordo com as leis Divinas, alcançando assim os 
diversos estados de perfeição e sabedoria, em termos materiais, mentais, 
emocionais e espirituais. 
 
 6 - As reencarnações dos seres são programadas a partir do natural 
desejo da alma que, em determinada altura, sente a necessidade de 
reencarnar para prosseguir a sua evolução em um mundo de outra 
dimensão. Nessa programação estão contempladas situações de vivências 
negativas de vidas passadas que foram causa de sofrimentos para outros 
seres e que terão de ser redimidas, em vivência do causador, para completa 
consciencialização do mal causado, possibilitando assim a transformação do 
negativo em positivo. 
 
 7 - Nessa  programação estão também contempladas as 
necessidades  evolutivas de todos os outros intervenientes. Assim 
participarão outros seres, cujas causas encontrem correspondência entre si, 
que dê lugar a que essa conjugação de efeitos possa actuar de forma a 
permitir a solvência de negatividades a todos. Estão aqui os familiares e 
amigos possíveis, levando em conta o livre arbítrio de que todo homem é 
dotado, bem como de quaisquer outros seres afastados deste conjunto que 
possam vir a ser atingidos positiva ou negativamente. Aprendemos 
interagindo uns com os outros.    
 
    8 - Toda a creação é perfeita, ou Deus não seria Deus. Tudo age, 
reage e interage no sentido de proporcionar aos seres a sua evolução. Todo 
o cosmo está solidário no seu todo e, mesmo paradoxalmente que pareça, 
ele expressa-se nessa solidariedade em termos materiais, mentais, 



 

 

emocionais e espirituais, porque tudo é vida e a vida contém tudo isso. 
 
 9 - Deste modo não podemos atribuir a Deus, ou seja a quem for, os 
nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos desgostos ou situações de 
infortúnio - que são os efeitos - mas sim a nós próprios, pela ignorância que 
temos da nossa natureza, por termos enveredado por caminhos negativos 
de egoísmo, avareza, ódio, poder, etc., que nos levaram a ter 
comportamentos impróprios, de desamor e crueldade, que são  as Causas. 
 
           10 - Acreditar nisto ou naquilo é apenas um acto de crença. A 
Reencarnação     conduz-nos a viver o chamado “ o Bem e o Mal ” para 
Saber. Mais ou menos quinhentos e sessenta anos antes da nossa era, já 
Sócrates nos tinha ensinado que      “ SÓ VIVENDO SE SABE “ 
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