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A  REENCARNAÇÃO  E A CIÊNCIA

REUNIÃO PÚBLICA
TEMA: REENCARNAÇÃO

PALESTRA 5 - A REENCARNAÇÃO E A CIÊNCIA

Texto doutrinário

  “Em verdade vos digo que o Céu e a Terra não passarão sem que 
tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um 
único iota e um único ponto.” (Mateus, 5:18).

ALIANÇA DA CIÊNCIA E DA RELIGIÃO

“Religião é o sentimento Divino, cujas exteriorizações são sempre o Amor, nas expressões mais 
sublimes. Enquanto a Ciência e a Filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a Religião 
edifica e ilumina os sentimentos.

As primeiras se irmanam na Sabedoria, a segunda personifica o Amor, as duas asas divinas com que 
a alma humana penetrará, um dia, nos pórticos sagrados da espiritualidade.” (Emmanuel, O consolador, 24. 
ed., p. 157).

“A Ciência e Religião são duas alavancas da inteligência humana: uma revela as leis do mundo 
material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem 
contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a 
verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se 
julgou existir entre essas duas ordens de idéias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso 
de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância.

A Ciência e a Religião não puderam, até hoje, enten der-se, porque, encarando cada uma as coisas do 
seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, 
um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união esta no conhecimento das leis que regem 
o Universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o 
movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova 
luz se fez: a fé dirigiu-se à razão; esta nada encontrou de ilógico na fé: vencido foi o materialismo. Mas, nisso, 
como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se 
tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e traba-
lha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de dezoito séculos, chega ela à sua plena realização 
e vai marcar uma nova era na vida da Humanidade. Fáceis são de prever as conseqüências: acarretará para 
as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos 
desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus.” Allan Kardec (O evangelho segundo o 
Espiritismo, 92. ed., cap. I, p. 60-61).

“Assim como a Ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, 
o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do principio espiritual. Ora, como este último 
principio é uma das forças da Natureza, a reagir incessantemente sobre o principio material e reciprocamente, 
segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e 
a Ciência se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 
certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação. O 
estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os 
sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto 
surge antes do tempo. [...]

O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do Universo, toca 
forçosamente na maior parte das ciências; só podia, portanto, vir depois da elaboração delas; nasceu pela 
força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria.” 
(Allan Kardec, A gênese, 32, ed., p. 21-22).
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REENCARNAÇÃO: A SEGUNDA PALAVRA DO ALFABETO DIVINO

 “O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, 
pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às 
criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem: condu-lo à 
conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o Espírito e o Espírito tem hoje que resgatar 
da matéria o homem.”

 “Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a idéia de que outros venham a partilhar das 
afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos! o vosso afeto vos torna egoístas; o vosso amor se 
restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem! para 
praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos 
os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á: Deus o quer e a lei de amor 
constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o 
egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também 
o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: “Amai o vosso próximo como a vós mesmos.” 
Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não; é a Humanidade inteira. 
Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os Espíritos adiantados que os habitam, 
e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da 
transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da Divindade.

Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida 
terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes 
da prática deste preceito: Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam: fazei-lhes, ao contrário, 
todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes.” (Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 112. 
ed., cap. XI, p. 186 e 188).

AS INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS  

“Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da Natureza?
  A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas; ele, porém, não pode ultrapassar 

os limites que Deus estabeleceu. 

Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar 
o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência 
o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos 
erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu 
orgulho.” (Allan Kardec, O livro dos espíritos, 158. ed., perg. 19).

As descobertas científicas 

“Não temos a menor pretensão de parecer que sabemos mais ou melhor seja o que for, mas é preciso 
reconhecer que, defrontando realidades de outro nível, não podemos limitar-nos a premissas e conceituações 
ainda condicionadoras da ciência oficial, que, por exemplo, só pode considerar, até agora, como fontes 
luminosas, os objetos visíveis. Vivendo em plano vibratório diferenciado, é natural tenhamos outra visão da 
realidade global, naturalmente muito limitada, porém significativamente mais ampla.

É, todavia, com grande interesse que acompanhamos o desenvolvimento da ciência terrestre, e, 
ainda agora, saudamos o advento da electronografia, dos cientistas Dumitrescu e Camarzan, louvando-
lhes o esforço para analisar os diversos campos elétricos e magnéticos do corpo humano. São realmente 
valiosos os progressos que têm sido obtidos pelos pesquisadores terrestres, sendo de nosso dever assinalar, 
com alegria, o êxito dos cientistas Valentina e Semyon Kirlian, da Universidade Alma Ata, que conseguiram 
fotografar as radiações luminosas a que os parapsicólogos atuais denominam bioplasma. [...]

Nosso desiderato é chamar a atenção para outros ângulos e conseqüências daquilo que o saber 
humano vai conquistando, na Terra, de sorte a auxiliar os companheiros em romagem na crosta planetária, no 
seu esforço para entender sempre melhor as realidades do espírito imortal. [...]

Chegamos, desse modo, a uma conclusão de sentido moral, que é o que acima de tudo nos importa, 
pois o conhecimento puro e simples, descomprometido com os augustos propósitos do Senhor, para nada de 
bom aproveita. Essencialmente, a Lei de Deus, que dirige a Vida em todos os planos do Universo, é uma só 
e puramente Amor.” (Áureo, Universo e vida, 3. ed., p. 74-76).

A genética

 “- A genética está submetida a leis puramente materiais?
- As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da 

Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materia listas. Esses agentes psíquicos, muitas 
vezes, são movi mentados pelos mensageiros do plano espiritual, encar regados dessa ou daquela missão 
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junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis por que, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas 
inesperadas, que des locam o centro de suas anteriores ilações.” (Emmanuel, O consolador, 24. ed., perg. 
35).

“A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, 
perturbando a harmonia dos cromossomos, no sentido de impor o sexo ao embrião; todavia, não atingirá a 
zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da 
forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará mil modos de auxiliar o corpo atingindo em 
seu equilíbrio interno; por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor; 
entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras...” 
(André Luiz, No mundo maior, 20. ed., p. 160).

ALGUNS AVANÇOS DA CIÊNCIA À LUZ DO ESPIRITISMO 

Bebê de proveta

 “[...] o ‘bebê de prove ta’ arremessa, os envolvidos terrenos (geneticistas e pais) na fecundação 
assistida, a graves responsabili dades porquanto, se dispomos na Terra dos recursos técnicos, falta-nos o 
componente espiritual que vincula e consolida o processo ao mérito espiritual.

Indispensável bom senso e apoio evangélico.
 As mulheres que se tornarem mães por esse processo provavelmente terão sido aqueles Espíri tos 

que em vidas passadas não tiveram o devido zelo com o dom da maternidade. O atual impedi mento, aliado ao 
desejo ardente de agora ser mãe, além do êxito genético, via proveta, parece indicar que o resgate se cumpriu 
e que prosperou o ensina mento da valorização da maternidade.” (Eurípedes Kühl, Genética e Espiritismo, 2. 
ed., p. 20-21).

Barriga de aluguel
           
“Fundamental, às chamadas ‘mães de aluguel’, considerar que entre mãe e filho, na gestação, há 

simbiose fluídica, interligando os dois Espíritos en volvidos no processo. Que as mulheres dispostas a essa 
atividade reflitam bem nesses ensinamentos, entendendo que a maternidade, dentro de uma união de amor, 
ou de fraternidade, é sublime, en quanto que o aluguel do útero não passa de um acordo comercial, de início 
equivocado, pois não há ‘lei do inquilinato’ na Natureza.” (Eurípedes Kühl, Genética e espiritismo, 2. ed., p. 
21-22).

Incubadeiras artificiais 

“As chamadas ‘incubadeiras artificiais’, tal como vaticinava Aldous Huxley no seu já citado ‘Admirá vel 
Mundo Novo’, suprimiriam a interpenetração fluídica entre gestante e feto, [...] (Eurípedes Kühl, Genética e 
espiritismo, 2. ed., p. 21).

       
O congelamento de embriões e o Espírito      

“Se o embrião for congelado, qual a situação do Espírito ligado a ele?
Essa questão é, talvez, a de maior alcance e interesse da genômica.
As considerações a respeito dos embriões con gelados trilham sobre o fio da navalha de algo tão 

transcendental, já largamente sendo experimentado pelos geneticistas e embriologistas: manipulação, apro-
veitamento, armazenamento, descarte... [...]

Na fertilização assistida, vários embriões são manipulados, dos quais, normalmente, quatro são 
implantados no útero e os demais, mantidos congela dos, para eventual repetência da fertilização, caso não 
prospere a tentativa anterior (tem sido um problema ético mundial o descarte dos embriões congelados que 
já não mais interessam ao casal). [...]

Vemos assim, que os embriões podem ter duas finalidades: uma reprodutiva, outra para pes quisas 
laboratoriais.

O nó górdio da questão é saber em qual em brião, seja para uma ou para outra destinação, há ou não 
Espírito a ele ligado, posto que em ‘A Gênese’, cap. XI, item n° 18, consta que na fecundação ocorre uma 
expansão do perispírito daquele que irá reencarnar, atraindo-o, irresistivelmente. E à medida que o feto se 
desenvolve, esse laço espiritual se encur ta.” (Eurípedes Kühl, Genética... além da biologia, perg. 67).

A combinação de genes

“As combinações de ‘genes’, aconselhadas pela genética, podem imprimir no homem certas faculdades 
ou certas vocações?

Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação 
ou faculdade é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação.

Os geneticistas podem realizar numerosas demons trações nas células materiais; todavia, essas 
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experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da 
posição evolutiva dos Espíritos encarnados.” (Emmanuel, O consolador, 24. ed., perg. 37).

    
“Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem?
Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, continuadamente nos 

seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza 
material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que 
objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e 
regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora 
da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, 
podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas.” (Emmanuel, O 
consolador, 24. ed., perg. 36).

CÉLULAS TRONCO - O QUE SÃO?

“Elas são comparáveis a tijolos: assim como numa construção são empregados desde o alicerce até 
o topo, da mesma forma a natureza as utiliza para a construção de um organismo.

Seu emprego se dá por meio de injeção no paciente, na parte lesada, por doença ou acidente ou 
mesmo por extirpação cirúrgica. Nesse caso, o pró prio organismo desse paciente se encarregará de repor o 
tecido danificado ou construir outro, sadio, para substituir aquele que foi retirado. ”(Eurípedes Kühl, Genética 
... além  da biologia,  p.105).

            
Onde são encontradas as células tronco?

“[...] no próprio indivíduo, embora principal mente na medula óssea, há outras áreas onde existem 
essas fantásticas células indiferenciadas denominadas células-tronco adultas: estão presentes também em 
músculos, intestino, neurônios etc., cujo emprego, na verdade, é mais difícil e, por enquanto, de resultados 
menos eficientes.” (Eurípedes Kühl, Genética... além da biologia, perg. 52).

Visão espírita sobre o emprego de células-tronco  

Marlene Rossi Severino Nobre, presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil, analisa a polêmica 
sobre o emprego de células-tronco e oferece esclarecimentos espíritas:

Reformador: Como avalia as pes quisas com células-tronco? 
Marlene: Depende de que tipo de células-tronco estamos falando. Primeiramente é preciso lembrar 

que as células-tronco são indiferenciadas, quer dizer, em princí pio, são capazes de gerar qualquer outra célula. 
Há dois tipos: a célula-tronco embrionária (CTE), retirada de embriões no início do seu desenvolvimento; e 
a célula-tronco adulta (CTA), obtida do cordão umbilical, da medula óssea ou de outros tecidos do corpo. 
As CTEs estão presentes no embrião do 5º ao 15º dia de vida. Para serem empregadas em pesquisa, há 
necessidade, por tanto, de se destruir o embrião. A proposta que está sendo discuti da, aqui no Brasil, é a da 
utilização em pesquisa dos embriões ex cedentes nas clínicas de reprodução assistida. A Associação Médico-
Espírita é contra a liberação dessas pesqui sas com CTE, uma vez que, até o momento, não se pode ter 
certe za, se existe ou não Espírito liga do ao embrião. E isto porque a questão 344 de O Livro dos Espí ritos 
afirma, com clareza, que a ligação do Espírito com a maté ria se dá na concepção, isto é, no momento em que 
o gameta mas culino se une ao feminino. Kardec afirma em A Gênese (cap. XI) que a ligação do Espírito com 
o embrião se dá de forma irresistí vel. Somos a favor das pesquisas, mas com células-tronco adultas, as que 
já existem nos tecidos do corpo, porque a aplicação delas evita a destruição de embriões, não causa rejeição, 
e são as úni cas que têm demonstrado eficá cia terapêutica, até o momento. O Brasil é um dos pioneiros no 
emprego das CTAs. Destacam-se os trabalhos já publicados pelo Dr. Hans Dohmman e o biólogo Radovan 
Borojevic, do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, e o Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos, na Bahia, tratan do 
de casos graves de insuficiência cardíaca com bons resultados.

Reformador: Mas, afinal, e a po lêmica sobre a utilização dos em briões congelados em pesquisa se, 
conforme se tem propalado, o des tino final deles seria o lixo? 

Marlene: Não, o destino final deles não pode e não deve ser o lixo. O descarte é crime. Admitir isso 
seria “coisificar” o embrião. Desprezar a vida que existe nele. Para evitar que isto aconteça, a ANVISA exige 
o cadastro dos em briões não implantados. O que se deve fazer é uma melhor regula mentação na produção 
e no uso dos embriões, a fim de evitarem-se os excedentes. Além disso, hoje já há a possibilidade de se 
congelar óvulos, o que vai dimi nuir em muito a produção de excedentes. As clínicas de repro dução assistidas 
deverão ser fis calizadas para se coibir a venda de óvulos ou a produção de em briões para a venda.

Reformador: Alguns pesquisado res afirmam que, após três anos de congelamento, os embriões 
ficam inviáveis. Isso é verdade?

Marlene: Não, isso, em alguns ca sos, não é verdade. Basta ver casos concretos, como o que ocorreu 
com o menino do interior paulis ta, Vinícius Dorte, de 6 meses. An tes que ele fosse parar no útero da mãe, 
passou oito anos congelado num tanque de nitrogênio líquido (Folha de São Paulo, 9/3/2008). O mesmo 
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aconteceu com a menina Laina Beasley, norte-americana, nascida em 2005, e congelada por 13 anos. E 
há outros casos mais. É claro que o Espírito não está congelado, sua ligação com o em brião é tão-somente 
magnética. E se esses embriões tivessem sido enviados à pesquisa? Não se teria configurado o aborto? Como 
res ponderia, por exemplo, o pesqui sador espírita, perante o plano espiritual, se impedisse a reencarnação 
desses Espíritos? Como dissemos, o embrião congelado pode ter e pode não ter Espírito ligado. Cabe a nós 
desenvolver e efetuar mais pesquisas.

Reformador: As células-tronco embrionárias são as únicas que têm possibilidade de dar origem a 
todo e qualquer tipo de célula do nosso corpo?

Marlene: Teoricamente, sim. Ho je, no entanto, já se sabe que a ver satilidade da célula-tronco adulta é 
enorme. Na verdade, a Medicina só tem obtido bons resultados com o emprego delas. Inclusive, conseguiu-se 
ir além, produzir as próprias CTEs a partir de células adultas. Duas equipes consegui ram esse feito a partir de 
fibro-blastos (células dos músculos). Uma delas, da Universidade de Wiscosin-Madison, dos Estados Unidos, 
conduzida por James Thomson; a outra, da Universida de de Kyoto, no Japão, chefiada por Shynia Yamanaka. 
Além disso, é preciso não esquecer que as CTEs são muito instáveis, difíceis de ser cultivadas em laboratório. 
Quando implantadas em animais de experimentação, têm dado um alto índice de rejeição e de câncer. Uma 
pessoa que viesse a ser trata da com células-tronco embrioná rias teria de tomar imunodepressores pelo resto 
da vida para evi tar rejeição. Com o uso da CTA, isso não ocorre por ser retirada do próprio paciente.

Reformador: E a esperança que tem sido dada a tantos doentes? Afinal, não foram eles que influí ram 
na votação dos deputados, pensando numa cura futura?  

Marlene: Tão cedo não se obterá resultado algum. Segundo Robert Winston, um dos principais es-
pecialistas em Bioética, do Reino Unido, em recente entrevista ao jornal inglês The Guardian, a po pulação 
desconhece as dificul dades que estão por trás das pes quisas com a CTE. Ele também lamentou o fato de os 
defenso res dessas pesquisas gerarem fal sas esperanças e exagerarem na campanha utilizada para a sua 
aprovação.

Reformador: Qual a questão bioética que mais choca no caso das pesquisas com CTEs?
 Marlene: A destruição de em briões humanos para pesquisas. Em uma terapia com CTE é pre ciso 

sacrificar cerca de 300 a 400 mil embriões. Além disso, o cul tivo in vitro das CTEs necessita da presença de 
finíssimas camadas de tecidos retiradas dos fetos vi vos de qualquer estágio, chama das Feeder layers e que 
são “pro duzidas” no Exterior e vendidas no mercado. Tudo isto implica di lemas éticos graves.

Reformador: Se houver a libera ção do emprego de células-tronco embrionárias para pesquisa e tra-
tamento, qual será o papel dos es píritas e do Movimento Espírita?

 Marlene: Só nos resta acatar a de cisão do Supremo Tribunal Fede ral. O fato, porém, de ser legal 
não torna o procedimento moralmen te aceito. Cada pesquisador deverá agir de acordo com a sua 
própria consciência. Cremos, no entanto, que a liberação dessas pesquisas vai expor os pontos frágeis 
das células que não estão sob o comando do modelo organizador biológico. Tu do indica que a célula-tronco 
embrionária é selvagem, indócil, por que não tem perispírito acoplado. Assim, embora antiético, quem sa be, 
esse procedimento, ao se tornar legal, permita chegar à conclusão de que existe algo extrafísico no ma terial 
genético? Tudo é possível.” (Reformador, maio de 2008). 

          

DNA E REENCARNAÇÃO 
    
 DNA: Ácido Desoxirribonucléico. 

“[...] Sugere, (Carlos Torres Pastorino) oportunamente, quanto à caminhada evolutiva do Espírito, nas 
diversas viagens propor cionadas pela reencarnação:

- o DNA traça o roteiro ‘turístico’ a cada via gem evolutiva, e automaticamente vai marcando as paradas 
nos portos das dores e as festas nas cida des das alegrias;

- no DNA vamos, diariamente, numa vida, gravando o que nos ocorrerá na vida seguinte: é a construção 
lenta, mas segura, de acontecimentos infalíveis e inevitáveis.

Consigna ainda, que consta em “Medicina e Saúde”, pág. 115: ‘se o DNA perde a estabilidade ou é 
afetado pelas reações químicas, modifica o có digo vital e enlouquece’. A propósito, ensaia:

- a produção hormonal pode influir na modi ficação do DNA, produção essa afetada pelos atos, 
palavras, sentimentos e pensamentos das criaturas, deduzindo que:

- atos e pensamentos harmoniosos, emoções agradáveis, alegria e amor, trazem modificações 
benéficas ao DNA, melhorando o padrão e marcan do menores dificuldades para a vida seguinte.” (Eurípedes 
Kühl, Genética e Espiritismo, 2. ed., p. 34-35).

O texto a seguir nos conduz à análise de um caso que só pode ser compreendido através da Doutrina 
dos Espíritos, isto é, pela reencarnação. 

 MARCEL, o menino do nº 4

“Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-
no pelo nº 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam 
roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza, que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga; os 
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sofrimentos, atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de oito 
longos anos, e no entanto demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência 
e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, 
visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-lhe um quê de atraente 
na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lho 
permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas a seu ver superiores ao discernimento da 
sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: — ‘Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas 
ultimamente receitadas.’ Para quê? replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade 
pode fazer-te mal...

- ‘É que eu sofro tanto, que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero 
incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a 
ninguém incomodo.’

Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde 
teria ido essa criança haurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou; além disso, na idade 
em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio.

Tais sentimentos eram-lhe inatos: — mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se 
que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo - instrumento 
dos suplícios?

 É preciso negar a bondade de Deus, ou admitir a anterioridade de causa; isto é, a preexistência da 
alma e a pluralidade das existências.

Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico 
que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu Espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a 
seguinte comunicação (1863):

‘A vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os 
corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da Terra têm por premissas 
as alegrias do céu; que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e 
resignação.

‘Essa voz lhes dirá que, sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste 
na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus 
bons Espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a 
harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias.’[...]

- P. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores...
- R. Não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. 

Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, 
fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado; reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei 
cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na Terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, 
nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema 
velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive 
a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou, para terminar a minha depuração.

Adeus, amigos; tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar, e não de instruir. Há, porém, 
aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença.” Marcel. - (Allan 
Kardec, O céu e o inferno, 53. ed., p. 378-380).

A NOVA ERA

“Deus é único e Moisés é o Espírito que Ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos 
hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se 
revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a 
atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade.

Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o gérmen da mais ampla moral 
cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, 
não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um 
como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a Humanidade tinha de percorrer.

A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os 
povos que ela se propunha regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, 
não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, 
nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das 
ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o 
império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a 
que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que 
a idéia de Deus lhes falava ao espírito. 

O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de 
renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os corações a 
caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum; de uma moral, 
enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de Espíritos superiores aos que hoje a habitam. E a 
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lei do progresso, a que a Natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus 
se utiliza para fazer que a Humanidade avance.

São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as idéias, para que se realizem os progressos 
que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as idéias de liberdade, 
suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não; aquelas 
idéias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das 
massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão 
uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o 
caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a concluirá. - Um Espírito israelita. (Mulhouse, 1861)”

Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. 
Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e 
obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os 
Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos; reboará o trovão. 
Sede firmes! 

O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da Natureza, e estai certos de 
que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia; a Ciência, desenvolvida 
à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do 
espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à Ciência. O reino do 
Cristo, ah! passados que são dezoito séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, 
voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama; o amor o enche de inefável 
alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado; os bons Espíritos vo-lo dizem sobejamente; dobraivos à 
rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens 
loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo.

A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes Espíritos, mensageiros divinos, 
sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto 
sois o grão de areia; mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras 
- “Somos pequenos” - careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. 
Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? 
Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, 
olhai e marchai para frente; a lei dos mundos é a do progresso. Fénelon. (Poitiers, 1861).” (Poitiers, 1861).”  
(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 92. ed., p. 61-65). 

JESUS

“Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas: não os vim destruir, mas cumpri-lo.” 
(Mateus, 5:17).          
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PLANO DE PALESTRA
TEMA: REENCARNAÇÃO

I – INFORMAÇÕES GERAIS
PALESTRA 5: A REENCARNAÇÃO   E A CIÊNCIA                   DATA_____/______/____HORÁRIO: 
EXPOSITOR:                                                                                           INSTITUIÇÃO: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Compreender  que a Ciência e a Religião andam juntas, cada uma cumprindo 
sua tarefa; a primeira na revelação do mundo material, a segunda  do mundo moral.
Compreender à luz dos ensinamentos espíritas alguns avanços da Ciência.
Reconhecer que os mensageiros espirituais acompanham e orientam os cientistas estudiosos interessados 
junto às fontes da vida.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:  (a critério do expositor)
II  – SUMÁRIO

PARTES DA 
PALESTRA CONTEÚDOS ATIVIDADES/ 

PROCEDIMENTOS.

INTRODUÇÃO
TEMPO: 5´

Introdução: As descobertas cientificas não param. E 
nós, às vezes ficamos em dúvida se tal  proceder  é ou não 
permitido pela religião que professamos. Recentemente 
ouvimos e até participamos através da internet, sobre a lei 
em tramitação do Congresso sobre o uso de células tronco. 
Hoje trataremos do assunto da ciência: Reencarnação e a 
Ciência.

Os avisos gerais serão 
dados antes da prece, 
que será feita às 20h.
Após a prece, o expositor 
introduz o tema com 
perguntas reflexivas 
dirigidas ao público. 

DESENVOLVI-
MENTO
TEMPO: 30´

Jesus, (Mateus, 5:18)
Aliança da Ciência  e da Religião
Reencarnação: segunda palavra do alfabeto divino
As investigações cientificas 
Alguns avanços da Ciência à luz do Espíritismo
Bebê de proveta, Barriga de aluguel, congelamento de 
embriões, células-tronco
DNA e reencarnação
Marcel, o menino do nº 4
A nova era

Exposição oral, sendo 
que o caso (ou história 
interessante) poderá 
ser narrado no início, 
no meio ou no final da 
preleção. 

CONCLUSÃO
TEMPO: 5´

Encerra a palestra com reflexão: Mateus, 5:17 Após a conclusão da 
palestra o expositor faz 
a prece de preparação 
para o passe;
Acompanha o 
encaminhamento do 
público para o passe;
Zela pela harmonia da 
sala;
Faz a prece final e 
convida o público para 
conhecer a livraria e 
a biblioteca do Centro 
Espírita.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Obs. A critério do expositor espírita no enriquecimento de sua palestra, poderá 
ir a outras fontes bibliográficas, além das oferecidas no texto doutrinário.

R E C U R S O S / 
PROVIDÊNCIAS:
Transparências e ou 
cartazes, Retroprojetor, 
ou 
Projetor  multimídia. 
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A  REENCARNAÇÃO  E A CIÊNCIA



05TEMA: REENCARNATEMA: REENCARNAÇÇÃO       ÃO       Reunião PReunião Púúblicablica

““Em verdade vos digo Em verdade vos digo 
 que o Cque o Cééu e a Terra não u e a Terra não 

 passarão sem que tudo o passarão sem que tudo o 
 que se acha na lei esteja que se acha na lei esteja 

 perfeitamente cumprido, perfeitamente cumprido, 
 enquanto reste um enquanto reste um úúnico nico 
 iotaiota

 
e um e um úúnico ponto.nico ponto.””

(Mateus, 5:18)(Mateus, 5:18)

1/10

REENCARNAREENCARNAÇÇÃO E CIÊNCIAÃO E CIÊNCIA



05ALIANALIANÇÇA DA CIÊNCIA E DAA DA CIÊNCIA E DA 
RELIGIÃORELIGIÃO

“Religião é o sentimento Divino, 
 cujas exteriorizações são sempre o 

 Amor, nas expressões mais 
 sublimes. Enquanto a Ciência e a 

 Filosofia operam o trabalho da 
 experimentação e do raciocínio, a 

 Religião edifica e ilumina os 
 sentimentos.”

2/10(Emmanuel, O consolador, 24. ed., p.157).



05REENCARNAREENCARNAÇÇÃO: SEGUNDA PALAVRA DO ÃO: SEGUNDA PALAVRA DO 
ALFABETO DIVINOALFABETO DIVINO

“O Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do 
 alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide 

 dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às 
 criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já

 
não é ao 

 suplício que ela conduz o homem: condu‐lo
 

à
 

conquista do seu ser, 
 elevado e transfigurado. O sangue resgatou o Espírito e o Espírito tem 

 hoje que resgatar da matéria o homem.”

3/10

(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 112. ed., cap. XI, p. 186).



05AS INVESTIGAAS INVESTIGAÇÇÕES CIENTÕES CIENTÍÍFICASFICAS

““Não pode o homem, pelas Não pode o homem, pelas 
 investigainvestigaçções cientões cientííficas, penetrar ficas, penetrar 

 alguns dos segredos da Natureza?alguns dos segredos da Natureza?

A ciência lhe foi dada para seu A ciência lhe foi dada para seu 
 adiantamento em todas as coisas; adiantamento em todas as coisas; 

 ele, porele, poréém, não pode ultrapassar m, não pode ultrapassar 
 os limites que Deus estabeleceu. os limites que Deus estabeleceu. 

4/10(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 62. ed., perg. 19). 



05ALGUNS AVANALGUNS AVANÇÇOS DA CIÊNCIA  OS DA CIÊNCIA  ÀÀ 
LUZ  DA DOUTRINA ESPLUZ  DA DOUTRINA ESPÍÍRITARITA

Células-tronco
 

-
 

Que são?
“Elas são comparáveis a tijolos: assim como numa 
construção são empregados desde o alicerce até

 
o topo, 

da mesma forma a natureza as utiliza para a construção 
de um organismo.”
Que são células-tronco

 
embrionárias

 
e adultas?

5/10(Eurípedes

 

Kühl, Genética ...

 

além  da biologia ,perg. 52).



05BARRIGA DE ALUGUELBARRIGA DE ALUGUEL

6/10

“Fundamental, às chamadas ‘mães de aluguel’, considerar que 
 entre mãe e filho, na gestação, há

 
simbiose fluídica, 

 interligando os dois Espíritos envolvidos no processo. Que as 
 mulheres dispostas a essa atividade reflitam bem nesses 

 ensinamentos, entendendo  que  a  maternidade,  dentro  de  
 uma união de amor, ou de fraternidade, é

 
sublime, enquanto 

 que o aluguel do útero não passa de um acordo comercial, de 
 início equivocado, pois não há

 
‘lei do inquilinato’

 
na Natureza.”

( Eurípedes

 

Kühl, Genética e Espiritismo, 2. ed., p. 21‐22).



05DNA E REENCARNADNA E REENCARNAÇÇÃOÃO

7/10

““O DNA traO DNA traçça o roteiro a o roteiro 
 'tur'turíístico' a cada viagem stico' a cada viagem 
 evolutiva, e evolutiva, e 

 automaticamente vai automaticamente vai 
 marcando as paradas nos marcando as paradas nos 

 portos das dores e as festas portos das dores e as festas 
 nas cidades das alegrias.nas cidades das alegrias.””

(Eurípedes

 

kühl, Genética e Espiritismo, p. 34‐35)



05A  NOVA ERAA  NOVA ERA

8/10(Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, 125. ed., p.64)

“A revolução que se apresta é antes moral 
 do que material. Os grandes Espíritos, 

 mensageiros divinos, sopram a fé, para 
 que todos vós, obreiros esclarecidos e 

 ardorosos, façais ouvir a vossa voz 
 humilde, porquanto sois o grão de areia; 

 mas, sem grãos de areia, não existiriam as 
 montanhas. Começou a nova cruzada. 

 Apóstolos da paz universal, que não de 
 uma guerra, modernos São Bernardos, 
 olhai e marchai para frente; a lei dos 

 mundos é a do progresso. Fénelon.”



05LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTOLEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO

9/10

http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/cPath/2/products_id/15?PHPSESSID=6fd8e3868f22b653810764c22370964b
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/65?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5
http://store-editoraautadesouza.locasite.com.br/loja/produtos_info.php/products_id/73?PHPSESSID=9f4e36e9afb72d01a23f76b84ef01ad5


05JESUSJESUS

10/10

““Não penseis que Não penseis que 
 eu tenha vindo eu tenha vindo 

 destruir a lei ou os destruir a lei ou os 
 profetas: não os profetas: não os 

 vim destruir, mas vim destruir, mas 
 cumpricumpri‐‐lo.lo.””

(Mateus, 5:17) (Mateus, 5:17) 
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