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Organizadores da palestra:
Moderador: “Cacs” (nick: |moderador|)
"Médium digitador": “Carlos Roberto” (nick: Carlos_Roberto)
Oração Inicial:
<|moderador|> Querido PAI. Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos para estudarmos e aproveitarmos das imensas oportunidades que nos
são ofertadas de conhecermos cada vez mais as leis que nos governam compreendendo a nossa finalidade como Espíritos eternos e imortais. Esperamos poder nesta noite

elucidarmos mais algumas questões. Que o amigo Carlos Roberto possa chegar a cada coração aqui presente
Muito obrigado, querido PAI. Graças a Deus. (t)
Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Carlos_Roberto> Que a vida dê muitos motivos de sorriso para todos!
A verdade existe de todos os tempos. Falamos aqui da verdade maior
que pertence a Deus.
Na medida em que evoluímos, cada um de nós apreende, compreende,
uma porção maior desta verdade. Claro, que algo fundamental como a
reencarnação tem que estar presente em uma obra da importância da
Bíblia. Nosso objetivo aqui hoje é trocarmos idéias de modo a nos
fortalecermos com recursos de esclarecimentos para os que dele
precisam. Vamos nos instruir juntos! (t)
Perguntas/Respostas:

irit

<|Moderador|> [1] - <leirston> Quais são as principais citações a
cerca da necessidade da reencarnação?
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<Carlos_Roberto> Efésios IV. 10 a 16.
10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os
céus, para cumprir todas as coisas.
11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e
outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo.
13. ATÉ QUE TODOS CHEGUEMOS À UNIDADE DA FÉ E AO CONHECIMENTO DO
FILHO DE DEUS, A VARÃO PERFEITO, À MEDIDA DA ESTATURA COMPLETA DE
CRISTO.
14. para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
15. Antes, seguindo a verdade em caridade, CRESÇAMOS EM TUDO naquele que é a cabeça, Cristo.
16. do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
Observe que este conjunto de versículos fala exatamente da nossa
destinação. E qual é ela?
Como somos filhos de um Pai de Infinito Amor, ele nos concede o
que de melhor existe, que é a possibilidade da perfeição!
Observemos o texto:
até que todos cheguemos
à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, também podemos citar:
Eclesiastes 6.6
6 E certamente, ainda que vivesse duas vezes mil anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar?

Todos vamos para o mesmo lugar. Depende de nossa boa-vontade, de
nossa perseverança, de nossa percepção que vale a pena investir em
nós como espíritos. (t)
<|Moderador|> [2] <cacs> - Se a reencarnação na Bíblia é tão clara, porque tantas pessoas a negam ou dão outra interpretação?
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<Carlos_Roberto> Compreender a resposta a esta pergunta é compreender a essência da reencarnação. Uma das coisas mais maravilhosas
que existem é adquirir esta visão abrangente de que cada um dá
conforme possui e cada um recebe como pode. Ora, para aquele que
sinceramente acredita que reencarnação é coisa do diabo, ao falar
reflete sua crença no "demo" e sua certeza de que os espíritas são
necessitados de encontrar Jesus, e ver que o que eles, os espíritas é equivocado. Cada um compreende de acordo com o universo que
lhe é próprio. (t)
<|Moderador|> [3] - <cacs> Os espíritas não confundem reencarnação
com ressurreição?
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<Carlos_Roberto> Nunca vi um espírita fazer esta confusão. Mas, é
possível que isto ocorra. Vamos a textos bíblicos onde fica claro
que o povo não tinha uma noção exata do era a idéia da ressureição, e que uma minoria já percebia a existência da reencarnação.
Marcos 6.14 a 16
14. E ouviu isso o rei Herodes (porque o nome de Jesus se tornara
notório) e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e
por isso estas maravilhas operam nele.
15. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta ou como
um dos profetas.
16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei
degolar; ressuscitou dos mortos.
Vê-se que admitiu-se Jesus ser a ressureição de João, mas isto,
dentro do conceito da ressureição, que é a volta a vida utilizando-se do mesmo corpo carnal, seria uma impossibilidade (digo o
mesmo corpo carnal que se usava antes), pois ambos foram contemporâneos. Marcos 8.27 e 28.
27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesaréia
de Filipe; e, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens que eu sou?
28. E eles responderam: João Batista; e outros, Elias; mas outros,
um dos profetas.
Já aqui se levanta a possibilidade de Jesus ser Elias ou um dos
profetas, e neste caso, admite-se a possibilidade
da reencarnação. (t)
<|Moderador|> [4] <Naema> Podemos interpretar a frase de Jesus:
"Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus?" como uma afirmação da reencarnação?
<Carlos_Roberto> Sim. É interessante como o que é claro para uns,
é tão questionável para outros. Mas, é natural que seja assim. (t)

<|Moderador|> [5] - <cacs> Existe alguma outra religião que você
conheça, ou fonte de conhecimento que consiga interpretar "A reencarnação" na Bíblia?
<Carlos_Roberto> Sim. Todos os que conhecem a reencarnação, todas
as filosofias & religiões reencarnacionistas são capazes de fazêlo. (t)
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<|Moderador|> [6] - <Naema> Anteriormente à codificação por Allan
Kardec, já havia idéias sobre a pluralidade das existências?
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<Carlos_Roberto> A reencarnação é verdade divina, eterna.
O homem a pressentiu, a intuiu, e é claro, ao longo da história da
humanidade, a muitos milênios ela tem sido veiculada, não como patrimônio tão comum entre povos, como acontece com a Doutrina Espírita, mas de forma mais velada, mais de acesso para os iniciados.
(t)

irit

<|Moderador|> [7] - <cacs> É comum ouvirmos dizer que a Bíblia é a
palavra de Deus. Deus seria Justo se não houvesse a reencarnação?

Es
p

<Carlos_Roberto> Como? Como ser justo sendo responsável por tanta
desigualdade, por tanta dor? Cabe um raciocínio simples, que questiona também a inteligência "desse Deus".
Consideremos um pai e uma mãe com quatro filhos. Se o pai e a mãe,
juntamente com três desses filhos merecessem ir para o céu onde
naturalmente estaria reservado a felicidade eterna e um filho fosse sofrer eternamente no inferno, os que fossem para o céu conseguiriam ser felizes sabendo que alguém que eles amam, estariam sofrendo eternamente em algum lugar? Claro que ninguém conseguiria
ser feliz, pois todos nós teríamos alguém que amamos sofrendo.
Deus então teria falhado em seus planos relativamente a destinação
do Céu. (t)
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<|Moderador|> [8] - <cacs> Em que momento você entende que Jesus
foi mais claro a respeito da reencarnação?
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<Carlos_Roberto> Se o trecho que vou transcrever não tiver relação
com a reencarnação, me desculpem. Mas, ele sempre me impressionou
como esclarecimento lúcido a respeito da existência da reencarnação. Mateus 5. 23 a 26
23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
24. deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te
primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta.
25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no
caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na
prisão.
26. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil.
Observemos que aquele que não se reconcilia com seu adversário
(tem uma passagem memorável neste sentido no livro Nosso Lar, em
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que André Luís é convidado a aproveitar a oportunidade de se reconciliar com um devedor do seu pai, quando todos estavam reencarnados, e que ele, André Luís, havia concordado com as medidas duras do pai relativamente ao devedor; André Luís, muito constrangido, não deixou passar tal chance). Mas, conforme dizíamos, aquele
que não busca se reconciliar, será entregue ao oficial e será encerrado na prisão (a reencarnação educativa) e lá ficará enquanto
não pagar o último ceitil.
Este é o ponto. Jesus diz que ele ficará lá enquanto não pagar o
último ceitil. Isto é claro como a luz do sol. Ele só vai ficar lá
enquanto houver a necessidade educativa. Quando finalizar a dívida, ou seja, quando não houver mais a necessidade do aprendizado,
ele sairá de lá (da prisão). (t)
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<|Moderador|> [9] - <Guest37611> Sempre tive dificuldade em compreender algumas ressurreições da época de Jesus. Como a de Lázaro
e outros, poderá explicar-me. Na minha infância, um ator muito conhecido, Sergio Cardoso, que fez novelas famosas como Antonio Maria e Direito de Nascer, teve seu corpo enterrado ainda estando
encarnado, pois foi dado como morto em função dos recursos de avaliação médica da época não serem adequados.

Es
p

<Carlos_Roberto> Se isto aconteceu na década de 60, o que dirá na
época de Jesus. Todos estes casos, como o de Lázaro, são relatos
de pessoas que foram dadas como mortas, porque seus sinais vitais
não eram detectados, mas que estavam presas somente de uma catalepsia, letargia, etc. Foi dramático quando um parente do Sergio
Cardoso, não sei mais porque motivo, pediu que abrissem o caixão
dias depois, e encontrou-se no tampo do caixão as marcas de unha
do mesmo, numa clara demonstração das tentativas que ele fizera de
sair ou de dar a entender que estava vivo. (t)
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<|Moderador|> [10] - <Naema> As dificuldades de interpretação hoje
existentes não teriam se originado nas diferentes traduções que a
Bíblia já sofreu?
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<Carlos_Roberto> Certamente isto conta, mas não é o mais grave, o
mais determinante. Ao longo do tempo, a Bíblia sofreu alterações,
a começar, segundo Carlos Torres Pastorino, pelos copistas, que ao
gravarem as tábuas com os textos, muitas vezes completavam o espaço que restava com idéias da própria cabeça. A isto se soma que
até o século VI da era cristã, a idéia da reencarnação era aceita
pela Igreja Católica e naturalmente havia textos que refletiam esta realidade, depois suprimidos porque a Igreja passou a negar a
reencarnação. (t)
Considerações Finais do Palestrante:
<Carlos_Roberto> A luz existe para iluminar. Deus existe para amar. Como filhos de Deus, somos dotados da capacidade de iluminar,
de amar. Quanto mais a nossa volta espalharmos o consolo, o esclarecimento, mais faremos luz em nós mesmos (Jesus diz: "brilhe a

vossa luz"). Vamos investir em nós como espíritos, estudando (cursos, leituras, ...), trabalhando no bem (sendo voluntários
de algum trabalho de ajuda ao próximo).
Vamos dar muito valor as nossas pequenas conquistas, elas são muito importantes, nunca as desprezemos. É de pequena conquista em
pequena conquista que se forma o anjo em nós. Obrigado Pai pela
infinita beleza de suas leis. Muita coisa boa para o coração de
todos vocês! (t)
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Oração Final:
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<leirston> Elevemos nossos mais simples e iluminados pensamentos e
agradeçamos pela oportunidade de aprender e estudar a cerca da
Doutrina do Amor e da esperança.
Que tenhamos a cada nossa oportunidade de trabalho força para completá-lo que o amor esteja sempre em nossas palavras e atos e que
os nossos amigos espirituais, que nos auxiliam em silencio, possam
também em Vosso silencio sublime ser iluminados. Assim Senhor que
possamos iluminar com nossa luz, não só nosso caminho, mas assim o
de nossos irmãos perdidos na escuridão. Assim felizes damos por
encerrado nosso estudo desta noite. Assim seja (t)

