
CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

 
Curso: Espiritismo Para a Juventude 
Aula 04: O Ciclo da Vida 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 minutos 
Objetivos: Compreender a importância da reencarnação; 
-Entender que a reencarnação e a desencarnação é uma oportunidade que Deus nos proporciona; 
-Perceber que a morte é necessário para a nossa Evolução; 
-Compreender que a reencarnação é fator importante para que possamos entender as Leis de Deus, compreender as diferenças sociais, artísticas, intelectuais e 
morais, é necessária para o crescimento e progresso do Espírito. 
 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 
 
Kardec 

"A 
reencarnação é a 
volta da alma ou 
Espírito à vida 
corpórea, mas em 
outro corpo 
especialmente 
formado para ele e 
que nada tem de 
comum com o 
antigo." (Allan 
Kardec, O 
Evangelho segundo 
o Espiritismo, 116. 

ed., p. 84).  
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Alegria Cristã, prece e chamada 
 

Introdução: 
Introdução: Dança dos balões. Com balões cheios e com uma questão em cada, 
solicitar que a turma ao som da música rebatam os balões para cima sem deixar cair.  

Questões:  
1)Morri e agora? 
2) Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, 

acabar de depurar-se? (Pergunta 166- do Livro dos Espíritos) 

3) Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como Espírito? 

(Pergunta 166-a- do Livro dos Espíritos) 

4) A alma passa então por muitas existências corporais? (Pergunta 166-b- do Livro 

dos Espíritos) 

5)Parabéns você ganhará outro bombo se responder o que é corpo, Espírito e 
Períspirito. 
6) Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, 

toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve 
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“A união da Alma e 
do corpo começa 
com a concepção e 
só fica completa na 
ocasião do 
nascimento.” 

 
 
 
 
“Quando um 

espírito sente 
vontade intensa de 
cumprir certas 
tarefas, por achá-las 
sumamente 
agradáveis e dentro 
de si sente enlevo 
ao pensar nelas, 
procura como é 
natural, outros afins 
para trocar idéias. 
[...]. 
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entender? 

Cada balão caído responde a pergunta que está dentro. 

Concluído esse momento pergunta qual é o tem a da Aula. 

Logo depois passe o vídeo Reencarnação 

Desenvolvimento: 

Dividir em grupo conforme balinhas que irão ser repassada pelo instrutor neste 

momento para a leitura dos textos (vide em anexo 01) 

REENCARNAÇÃO, PREPARANDO PARA REENCARNAR, A DESENCARNAÇÃO 

Depois da leitura solicite que cada um de um grupo explique para o outro grupo o 

que estudou. 

Logo depois peça para que cada grupo encene as tirinhas que se encontram em 

anexo 02 

Conclusão:  

Conclui dizendo que todos nos precisamos reencarnar pois estamos em processo de 

evolução e que aqui agora é o momento e para isso temos que exercer a nossa 

reforma íntima diariamente. Ler a pergunta 919-a do livro dos Espíritos. 

919- a)— Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está 
precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? 
 
 “Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao fim do dia, interrogava a minha 
consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara 
a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que 
cheguei a me conhecer e a ver o que  e mim precisava de reforma. Aquele que, 
todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquiris se de 
si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo-de-
guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, 
crede-me, Deus o assistiria[...]”.  
Ao final cante a música da Concafras Reencarnação e faça a prece. 

 
 
 
 
 
 
Balinhas, texto do livro 
impresso ou o livro, 
tirinhas impressa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto de Santo 
Agostinho impresso ou 
O livro dos Espíritos 

 



ANEXIO 01 

REENCARNAÇÃO  
 

Kardec 

"A reencarnação é a volta da alma ou Espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de 
comum com o antigo." (Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 116. ed., p. 84).  

Jesus 
"Perguntou-lhe Nicodemos: "Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe, e nascer? 
Jesus respondeu: "Em verdade, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O 

que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: Necessário vos é nascer de novo.” - 
Jesus (João, 3:4-7). 

 

A JUSTIÇA DIVINA  
“A reencarnação é a mais excelente demonstração da Justiça Divina, em relação aos infratores das Leis, na trajetória humana, facultando-lhes 

a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências transatas.” (Joanna de Ângelis, Estudos espíritas, 4. ed., p.69). 

“A lei de reencarnação põe um freio às paixões, mostrando as conseqüências dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos 
pensamentos a recaírem sobre a nossa vida atual e sobre as futuras vidas, nelas semeando germens de felicidade ou de infortúnio. Graças a ela, 
cada qual aprende a vigiar-se a si mesmo, a acautelar-se, a preparar cuidadoso o seu futuro. 

O homem que uma vez compreendeu toda a grandeza dessa doutrina, não mais poderá acusar Deus de injustiça e parcialidade. Saberá que 
cada qual, no mundo, ocupa o seu lugar, que toda alma está sujeita às provações que mereceu ou desejou. Agradecerá ao Eterno o lhe 
proporcionar, com os renascimentos, o meio de reparar as faltas e adquirir, mediante trabalho constante, uma parcela do seu poder, um reflexo da 
sua sabedoria, uma centelha do seu amor.” (Léon Denis, Cristianismo e Espiritismo, 15. ed., p. 225).  
 

O PROCESSO DA REENCARNAÇÃO 
“A união da Alma e do corpo começa com a concepção e só fica completa na ocasião do nascimento. É o invólucro fluídico que liga o Espírito 

ao gérmen; essa união se vai apertando cada vez mais, até tornar-se completa, e isto se dá quando a criança vê a luz do dia terrestre. No intervalo 

da concepção ao nascimento, as faculdades da Alma vão, pouco a pouco, sendo aniquiladas pelo poder sempre crescente da força vital recebida 

dos geradores, que diminui o movimento vibratório do perispírito, até o momento em que o Espírito na criança fica inteiramente inconsciente. Esta 

diminuição vibratória do movimento fluídico produz a perda da lembrança das vidas anteriores [...].” (Léon Denis, O grande enigma, 4. ed., p. 192). 

 

O ALVO DA VIDA 



“A vida atual é a conseqüência direta, inevitável das nossas v idas passadas, assim como a nossa vida futura será a resultante das nossas 
ações presentes, da nossa maneira de viver. Vindo animar um corpo novo, a alma traz consigo, em cada renascimento, a bagagem das suas 
qualidades e dos seus defeitos, todos os tesouros acumulados pela obra do passado. Assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias 
mãos o nosso ser moral, edificamos o nosso futuro, preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. 

Pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Cada ser, chegando a possuir-se em sua razão e em sua consciência, 

torna-se o artífice dos próprios destinos. Constrói ou desmancha, à vontade, as cadeias que o prendem à matéria. Os males, as situações dolorosas 

que certos homens sofrem, explicam-se pela ação desta lei. Toda vida culpada deve ser resgatada. Chegará a hora em que as almas orgulhosas 

renascerão em condições humildes e servis, em que o ocioso deve aceitar penoso labores. Aquele que fez sofrer sofrerá a seu turno. Porém, a alma 

não está para sempre ligada a esta Terra obscura. Depois de ter adquirido as qualidades necessárias, deixa-a e vai para mundos mais elevados. 

Percorre o campo dos espaços, semeado de esferas e de sóis. Ser-lhe-á arranjado um lugar no seio das humanidades que os povoam. E, 

progredindo ainda nesses novos meios, ela, sem cessar, aumentará a sua riqueza moral e o seu saber. Depois de um número incalculável de vidas, 

de mortes, de renascimentos, de quedas e de ascensões, liberta das reencarnações, gozará vida celeste, tomará parte no governo dos seres e das 

coisas, contribuindo com suas obras para a harmonia universal e para a execução do plano divino. ”(Léon Denis, Depois da morte, ed. especial, p. 

172-173) 

 
Para melhor compreensão do tema, veremos um caso. 

 

PREPARANDO PARA REENCARNAR 
 

Luiz Sérgio conversa com um amigo que desejava reencarnar com a tarefa de “busca de almas errantes, para cambiá-las ao caminho 
luminoso das altas realizações.” Ele então esclarece todo o processo anterior a uma reencarnação. 
 

Livro: 
Novas mensagens 9. ed., p. 23-26 
 
Personagens:  
Espírito amigo e Luiz Sérgio   

  
 
“Quando um espírito sente vontade intensa de cumprir certas tarefas, por achá-las sumamente agradáveis e dentro de si sente enlevo ao 

pensar nelas, procura como é natural, outros afins para trocar idéias. [...]. 
Em seguida procura contato com os mestres ou mentores especializados no estudo dos reencarnantes.[...]. 
O mentor encarregado faz uma porção de perguntas elucidativas, que parecem banais, mas, de acordo com as respostas dadas, a ficha vai 

sendo preenchida. A entonação, a luminosidade, o brilho e mil outras coisas influem no teor da resposta. [...]. 
Depois de todos os informes iniciais anotados, será marcada outra data para nova entrevista. Nesse espaço de tempo, são estudados 

pormenores da vida do Espírito. O que observam não é do meu conhecimento. Sei que nenhum deles é despedido logo de início, antes de um 



estudo acurado de sua personalidade e resgates. Quando me refiro à personalidade, desejo expressar: soma de caracteres psíquicos que o Espírito 
evidencia. 

Após o atento estudo, volta o Espírito para outra entrevista. Levam-no, então, para uma câmara onde ele vê seu próprio retrato ou 
individualidade, vivendo algumas cenas de vidas pregressas, concordando com as tendências que ele diz possuir ou discordando delas. Se as vidas 
anteriores foram como um preparo, cujo exercício delas facultou ao Espírito adquirir aptidões favoráveis ao desempenho da atividade que ele deseja 
exercer, então vai ser consultado o registro cármico. 

É preciso observar que o próprio espírito solicitante coopera na busca feita pelo mentor para descobrir-se, de fato, está em condições propícias 
ao exercício do mandato pretendido. 

É realmente uma sessão muito séria, essa, na qual se lê o registro. Só chegam nessa fase os que possuem condições positivas para 
conquistar a missão almejada e o novo aprendizado na terra. 

Ao estudar o carma, muitos espíritos se entristecem, pois, muitas vezes, por causa de incidentes aos quais não deram importância no 
passado, são obstados de requerer a missão desejada, por terem resgates imperiosos a cumprir, não condizentes com o que eles anseiam. [...]. 

Até então foi feita com ele uma triagem. Agora ele irá para a ‘universidade’ cursar a ‘matéria’ ou ‘matérias’ que precisa aprender até julgar-se 
apto. É nesse ponto que ele precisa dispor de muito boa vontade e de grande capacidade de observação e aplicação no trabalho. Essa fase é mais 
ou menos longa, dependendo do espírito e da importância do que pretende realizar. 

Quando tiver merecido a confiança de seus preparadores e conseguir licença para estabelecer o plano de seu renascimento, torna a rever seu 
passado e, dependendo das condições emocionais, psíquicas ou mesmo físicas, cita-se a conveniência deste ou daquele grupo capaz de 
encaminhá-lo. [...]. 

Como vêem, não é fácil para o espírito preparar-se para uma reencarnação. É por isso que devemos prezar a vida e o corpo que tivermos, 
porque, até consegui-lo, muito esforço foi despendido por nós e por nossos companheiros. Perdê-lo inutilmente é o mesmo que esbanjar a dádiva 
que nos foi feita. Talvez, mais adiante precisemos mendigar. 

  
Depois do renascimento no corpo físico a alma passa por diversas experiências bem sucedidas ou não, dada a liberdade das 

escolhas. No ciclo da vida a desencarnação é um processo necessário para que o espírito, a partir das experiências adquiridas, pare, 

avalie-se e trace novas metas para a próxima encarnação. 

 

A DESENCARNAÇÃO 

“A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao 
seu funcionamento e à sua evolução.” (Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor, 15. ed., p.129).  
 

O processo da desencarnação 

“Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela 
morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os Espíritos, quase nunca há dor; morre-se 



como se adormece. Essa opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e os deveres chamam freqüentes vezes para a cabeceira 
dos moribundos. 

No entanto, se se considerar o sossego, a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras e a agitação convulsiva, a agonia de outros, 
deve reconhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas, em relação aos indivíduos. Os sofrimentos são tanto mais 
vivos, quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tudo o que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação 
mais rápida, a transição menos dolorosa.” (Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor, 15. ed., p.136). 
 

Perturbação espiritual no processo de desencarne 
“No momento da morte, tudo se apresenta confuso; é lhe preciso algum tempo para se reconhecer; ela conserva-se tonta, no estado do 

homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das idéias e a memória do passado lhe voltam, à medida 

que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. 

 O tempo da perturbação, seqüente à morte, é muito variável; pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou, mesmo, 

de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses 

compreendem imediatamente a sua situação; porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu.” (Allan Kardec, O que é o 

Espiritismo, p. 207-208) 

 
O comportamento diante da desencarnação 

"No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade, as 
vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve; ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam 
à Terra, a sair da sombra em que está imersa. É por isso que as preces inspiradas pelo coração, pronunciadas com calor e conv icção, 
principalmente as preces improvisadas, são salutares, benfazejas para o Espírito que deixou a vida corporal; pelo contrário, as orações vagas, 
pueris, das igrejas, são muitas vezes ineficazes. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem o poder vibratório que faz do pensamento uma 
força penetrante e, ao mesmo tempo, uma luz. 

O cerimonial religioso, em uso, pouco auxílio e conforto dá, em geral, aos defuntos. Os assistentes dessas manifestações, na ignorância 
das condições da sobrevivência, ficam indiferentes e distraídos. É quase um escândalo ver a desatenção com que se assiste, em nossa época, a 
uma cerimônia fúnebre. A atitude dos assistentes, a falta de recolhimento, as conversas banais trocadas durante o saimento, tudo causa penosa 
impressão. Bem poucos dos que formam o acompanhamento pensam no defunto e consideram como dever projetar para ele um pensamento 
afetuoso. 

As preces fervorosas dos amigos, dos parentes, são muito mais eficazes para o Espírito do morto do que as manifestações do culto  mais 
pomposo; não é, contudo, conveniente nos entregarmos desmedidamente à dor da separação. As saudades da partida são, decerto, legítimas e 
as lágrimas sinceras são sagradas; mas, quando demasiado violentas, essas saudades entristecem e desanimam aquele que é objeto e, muitas 
vezes, testemunha delas. Em vez de lhe facilitarem o vôo para o Espaço, retêm-no nos lugares onde sofreu e onde ainda estão sofrendo aqueles 
que lhe são caros.” (Léon Denis, O problema do ser, do destino e da dor, 15. ed., p.137-138). 

 



PREPARANDO-SE PARA MORRER 

 

“Não devemos temê-la, mas, antes, nos esforçar por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e 
conquista da beleza moral, a beleza do Espírito que molda o corpo e o orna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A 
maneira pela qual cada um sabe morrer é já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida do Espaço.” (Léon Denis, O 
problema do ser, do destino e da dor, 15. ed., p.129). 

 
QUESTÃO ATUAL 

 
“No ato reencarnatório o perispírito molda o corpo físico. Sua região mais periférica de contato material (nova formação), seria influenciada 

pela herança física? Nesse caso, que elementos forneceriam o material para sua complementação? 
Não podemos ignorar o fatalismo biológico que se expressa por intermédio do DNA e do RNA, encarregados dos fatores ponderáveis da 

hereditariedade. O perispírito molda o futuro corpo necessário ao progresso da evolução, utilizando-se dos recursos genéticos dos genitores, 
adaptando-os às vibrações que conduz, decorrentes dos atos e dos comportamentos mentais do Espírito nas suas experiências anteriores. 
Por essa razão, é que no momento da eleição do espermatozóide encarregado da fecundação, dá-se a ligação vibratória do futuro reencarnante, fazendo-o 

disparar e alcançar o óvulo a ser fecundado, em cujo campo energético se encontram os demais fatores necessários para a modelagem do organismo que lhe 

servirá de domicílio durante a experiência carnal.” (Viana de Carvalho, Atualidade do pensamento espírita, 3.ed., perg. 66). 

 

Anexo 02 

 



 



 



Anexo 03 


