


Reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, 
segundo a qual uma porção do Ser é capaz de subsistir à morte do corpo.  

Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se 
sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o 
auto-aperfeiçoamento ou a anulação do carma.  

A reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes, ou 
seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que, na 
morte física, a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de 
renascimentos. 

Heródoto menciona esta doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa 
concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a 
alma para uma criatura que estava nascendo (que poderia ser da terra, da água ou 
do ar), percorrendo todas as criaturas em um ciclo de três mil anos.[2] [3] 

A reencarnação encontra defesa na filosofia desde Pitágoras.[2] Atualmente, este 
conceito é aceito por filosofias e religiões do mundo todo, em especial na Ásia.
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REENCARNAR  

voltar à carne novamente 

renascimento 

PALINGESIA 
palin = de novo 

gignomai = gerar 



Características 

A reencarnação é um dos pontos fundamentais de religiões do Egito Antigo, do hinduísmo (já pregava 
esse conceito 5 mil anos antes de Cristo), do Budismo[5] , do jainismo, do sikhismo, do raoísmo, do Culto 
de Tradição aos Orixás (Òrìsà), de várias tradições indígenas[6] , do Vodu, da Cabala judaica, do 
rosacrucianismo, do espiritismo e suas dissidências, da Teosofia, da Wicca, do Eckankar, da Cientologia, 
da filosofia pitagórica, da filosofia filosofia socrática-platônica, etc.  

Existem vertentes místicas do cristianismo como, por exemplo, o cristianismo esotérico, que também 
admitem a reencarnação.  

É comum a concepção de que o budismo[7] pregue a reencarnação, no entanto essa noção tem sido 
contestada por algumas fontes budistas. Para mais detalhes veja renascimento. 

A crença na reencarnação também é parte da cultura popular ocidental.
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TODAS AS GRANDES RELIGIÕES SÃO 
REENCARNACIOISTAS 

(segundo Lacerda, 1978) 

Hinduismo - Jainismo - Sikismo 
Budismo - Mazdeismo - Maniqueismo 

Judaísmo  
(na Cabala, livro Zohar) 

Cristianismo  
(inicialmente reencarnacionista, antes de transformar-se em catolicismo) 

Islamismo  
(Sura 2:28 e Sura 25:5-10-6) 

Sufismo



Origens 

A crença na reencarnação tem suas origens nos primórdios da humanidade, nas culturas primitivas.  
De acordo com alguns estudiosos, a ideia se desenvolveu de duas crenças comuns que afirmam que: 

 • Os seres humanos têm alma, que pode ser separada de seu corpo, temporariamente no sono, e 
permanentemente na morte; 

 • As almas podem ser transferidas de um organismo para outro. 

Segundo Diodoro Sículo, Pitágoras se lembrava de ter sido Euforbo, filho de Panto, que foi morto por Menelau na 
Guerra de Troia.[8] 

Entre as tentativas de dar uma base "científica" a essa crença, destaca-se o trabalho do psiquiatra Dr. Ian 
Stevenson, da Universidade da Virgínia, Estados Unidos, que recolheu dados sobre mais de 3000 casos em todo o 
mundo que evidenciariam a reencarnação[9] . Os resultados foram bem expressivos.[10] [11] 

Segundo os dados levantados pelo Dr. Stevenson, os relatos de vidas passadas surgem geralmente aos dois anos 
de idade, desaparecendo com o desenvolvimento do cérebro. Uma constante aparece na proximidade familiar, 
embora haja casos sem nenhum relacionamento étnico ou cultural. Mortes na infância, de forma violenta, 
aparentam ser mais relatadas. A repressão para proteger a criança ou a ignorância do assunto faz com que sinais 
que indiquem um caso suspeito normalmente sejam esquecidos ou escondidos. 

Influências comportamentais como fragmentos de algum idioma, fobias, depressões, talentos precoces (como em 
crianças prodígio), etc, podem surgir, porém a associação peremptória desses fenômenos com encarnações 
passadas continua a carecer de fundamentação científica consistente. 

Dentre os trabalhos desenvolvidos por Dr. Stevenson sobre a reencarnação, destaca-se as obras Vinte Casos 
Sugestivos de Reencarnação e "Reencarnação e Biologia: Uma Contribuição à Etiologia das Marcas de Nascença 
e Defeitos de Nascença".
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Reencarnação e cristianismo 

Segundo São Jerónimo e outros estudiosos, o padre da igreja Orígenes defendia a reencarnação. 

Diversos estudiosos espíritas e espiritualistas defendem que, durante os seis primeiros séculos de nossa 
era, a reencarnação era um conceito admitido por muitos cristãos. De acordo com eles, numerosos Padres 
da Igreja ensinaram essa doutrina e apenas após o Segundo Concílio de Constantinopla (553) é que a 
reencarnação foi proscrita na prática da igreja, apesar de tal decisão não ter constado dos anais do 
Concílio.  

Afirmam ainda que Orígenes (185-253 d.C.), que influenciou bastante a teologia cristã, defendeu a ideia da 
reencarnação,[14] além dos escritos de Gregório de Nissa (um bispo da igreja cristã no século IV) entre 
outros.  
(…) 

Passagens do Novo Testamento, como Mateus 11:12-15, Mateus 16:13-17 e Mateus 17:10-13, Marcos 
6:14-15, Lucas 9:7-9 e João 3:1-12 são citadas por espíritas e muitos outros espiritualistas como evidência 
de que Jesus teria explicitamente anunciado a reencarnação. 

Tanto a Igreja Católica como os protestantes em geral denunciam a crença na reencarnação como 
herética. 

As Testemunhas de Jeová rejeitam a ideia de reencarnação.  

O cristianismo esotérico, por outro lado, admite e endossa abertamente a reencarnação - que é, inclusive, 
um dos pilares de sua doutrina.  
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Segundo Concílio de Constantinopla 

O Segundo Concílio de Constantinopla (que acredita-se ter sido o Quinto Concílio 
Ecuménico da Igreja) foi um concílio ecuménico realizado na cidade de 
Constantinopla (atual Istambul , Turquia) de 5 de maio a 2 de junho do ano 553.  

Foi convocado pelo imperador bizantino Justiniano I, com participação majoritária de 
bispos orientais; apenas dezesseis bispos ocidentais estavam presentes, vindos das 
províncias romanas da África Proconsular e da Ilíria.  

O presidente foi o bispo Eutíquio, Patriarca de Constantinopla[1] . 

O concílio foi a última fase de um conflito longo e tumultuado que começou com um 
édito do imperador bizantino Justiniano em 543 d.C. contra Orígenes e o chamado 
origenismo.
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Os cânones do II Concílio 

O Concílio emitiu 14 cânones cristológicos[9] e contra os Três Capítulos.  
E mais 15 cânones condenando os ensinamentos de Orígenes e Evágrio. 

• 1. "Se alguém não reconhece a única natureza ou substância (ousia) do Pai, Filho e Espírito Santo, sua única 
virtude e poder, uma Trindade consubstancial, uma só divindade adorada em três pessoas (hipóstase) ou 
caráteres (prosopa), seja anátema. Porque existe um só Deus e Pai, do qual procedem todas as coisas, e um só 
Senhor Jesus Cristo, através do qual são todas as coisas, e um só Espírito Santo, no qual estão todas as coisas.” 

 • 2. "Se alguém não confessa que há duas concepções do Verbo de Deus, uma antes dos tempos, do Pai, 
intemporal e incorporal, e a outra nos últimos dias, concepção da mesma pessoa, que desceu do céu e foi feito 
carne por obra do Espírito Santo e da gloriosa Genitora de Deus (theotokos) e sempre virgem Maria, e que dela 
nasceu, seja anátema.” 

 • 3. "Se alguém disser que existiu um Deus-Verbo, que fez os milagres, e um Outro Cristo, que sofreu, ou que Deus, 
o Verbo, estava com Cristo quando nasceu de uma mulher, ou que estava nele como uma pessoa em outra, e que 
ele não era um só e o mesmo Senhor Jesus Cristo, encarnado e feito homem, e que os milagres e os sofrimentos 
que ele suportou voluntariamente na carne não pertenciam à mesma pessoa, seja anátema.” 

 • 4. Uma condenação aos ensinamentos de Teodoro de Mopsuéstia e Nestório sobre a natureza de Jesus. 

 • 5. "Se alguém conceber a única personalidade (hipóstase) de nosso Senhor Jesus Cristo de tal modo que 
permita ver nela diversas personalidades, tentando introduzir por este meio duas personalidades ou dois 
caracteres no mistério de Cristo, dizendo que dessas duas personalidades introduzidas por ele provém uma 
única personalidade quanto à dignidade, à honra e à adoração, como Teodoro e Nestório escreveram em sua 
loucura, caluniando o santo Concílio de Calcedônia ao alegar que a expressão "uma personalidade" foi por ele 
usada com essa ímpia intenção; e se não confessar que o Verbo de Deus foi unido à carne quanto à 
personalidade…".
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Os cânones do II Concílio 

 • 6. "Se alguém aplicar à gloriosa e sempre virgem Maria o título de "genitora de Deus" (theotokos) 
num sentido irreal e não verdadeiro, como se um simples homem tivesse nascido dela e não o 
Deus Verbo feito carne e dela nascido, enquanto o nascimento só deve ser "relacionado" com 
Deus o Verbo, como dizem, porquanto ele estava com o homem que foi nascido…" 

 • 7, 8 e 9. Reafirmam a única natureza de Deus. 

 • 10. "Se alguém não confessar que aquele que foi crucificado na carne, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, é o verdadeiro Deus e Senhor da glória, parte da santa Trindade, seja anátema.” 

 • 11. Condenação a Orígenes 

 • 12. Condenação a Teodoro de Mopsuéstia e suas obras 

 • 13. Condenação às obras de Teodoreto contra Cirilo de Alexandria e o Primeiro Concílio de Éfeso 

 • 14. Condenação à carta de Ibas de Edessa para Maris, bispo de Hardaschir, na Pérsia
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CIENTÍFICA
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1918-2007

ALGUNS CIENTISTAS PESQUISADORES 
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Psiquiatra, nascido em Quebec, Canadá. 
Carlson Professor de Psiquiatria e diretor 
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na Universidade de Virgínia (EUA). 

Levantou cerca de 2.600 casos sugestivos 
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DA REENCARNAÇÃO

Foi diretor do Depto de Parapsicologia da 
Universidade de Rajasthan, Índia. 
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Em 1979 já possuía uma coleção de 1.100 
casos que sugerem reencarnação.
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(brasileiro) 
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Nascido em Araguari, MG e desencarnado 
em Bauru, SP, foi engenheiro civil formado 
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Possui 18 livros publicados, além de 
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CATEGORIAS DE EVIDÊNCIAS

1)Recordações espontâneas na infância 

2)Recordações em adultos 

3)Por informação 

4)Por características inatas 

5)Por investigação experimental 

6)Por experiências místicas



RECORDAÇÕES ESPONTÂNEAS NA INFÂNCIA

• inicia-se na fase evocatória (quando começa a falar) 
• fornece informações precisas: local, nomes, modo 

como morreu, nomes dos pais, etc 
• dura em média 6 a 7 anos 
• maior intensidade entre 2 e 4 anos 
• declínio aos 5 anos 
• desaparece aos 7 anos 
• há variantes quanto às durações das recordações 
• algumas pessoas conservam memórias integras 

durante toda a sua existência



RECORDAÇÕES EM ADULTOS

• recordações iniciadas na infância e que persistem em 
parte ou totalmente, na fase adulta 

• lembranças reveladas em forma de sonho (um ou vários) 
• visões em estado de vigília 
• recordações espontâneas (cheiros, sons, etc) 
• déja vu (reconhecimento de um lugar ou cena nunca 

contemplados antes na presente existência) 
• reconhecimento de uma pessoa estranha como familiar 
• recordação de acontecimentos de vida anterior ligada a 

fatos da vida atual 
• lembranças provocadas por doenças, febre, pré-morte… 
• memórias despertadas por ativação espontânea de 

faculdades paranormais



POR INFORMAÇÃO

• sonhos anunciadores: pelo próprio reencarnante ou por 
parentes do reencarnante 

• informações fornecidas por desencarnados, sobre quem 
a pessoa foi em vida anterior 

• informações fornecidas por pessoas com faculdades 
paranormais especiais 

• informação do próprio indivíduo antes de morrer, 
prometendo voltar como filho, filha, etc…



POR CARACTERÍSTICAS INATAS

• genialidade inata 
• sinais ou defeitos congênitos (marcas de nascença) 
• qualidades boas ou más de caráter 
• aptidões de nascença (o que comumente chamam DOM)



POR INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL

• psicanálise muito profunda 
• casos de obsessão 
• hipnose e terapia de vidas passadas (TVP) 
• ação das drogas 
• experiências fora do corpo 
• choques traumáticos violentos 
• estados pré-agônicos

POR EXPERIÊNCIAS MÍSTICAS

• meditação 
• êxtase 
• consciência alterada



O CASO DE  
BISHEN CHAND KAPOOR 

Ian Stevenson 
India, Cases of  reincarnation 

1975

Você e a reencarnação 
Hernani Guimarães Andrade 

página 37 
editora CEAC



PROCESSO 
REENCARNATÓRIO



DE ONDE VÊM OS 
ESPÍRITOS NA TERRA? 

- Evolução das espécies 
- Migração planetária



HABITANTES DO 
PLANETA 

http://www.worldometers.info/br/

16.mar.2016 11h39



QUANTOS ESPÍRITOS  
HÁ NA TERRA? 

20 ~ 22 bilhões 
(segundo Emmanuel,  

Roteiro 1952, Chico Xavier)



ATUAL ESTÁGIO DOS 
ESPÍRITOS NA TERRA 

15 bilhões desencarnados 
7 bilhões encarnados



INTERMISSÃO



INTERMISSÃO



INTERMISSÃO



TEMPO MÉDIO 
DA INTERMISSÃO 

EM ADULTOS 

214 ANOS
em 2005



TEMPO MÉDIO 
DA INTERMISSÃO 

EM CRIANÇAS 
INVESTIGADAS 

8 ANOS



RESULTADOS DOS ESTUDOS 

O homem tem passado mais tempo em 
estado de morte que em estado de vida. 

A tendência é reduzir o tempo de 
intermissão. 

As previsões nos dizem que seremos em 
2030, 14 bilhões encarnados.



PROVAS DA  
REENCARNAÇÃO?



UM CASO DE EVIDÊNCIA DE 
REENCARNAÇÃO

airplane boy 
primetime 
thursday 
rede abc



EVIDÊNCIA VIVA
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