


 

 

    “A união começa na concepção, mas só é completa por 
ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o 
Espírito designado para habitar certo corpo a este se liga 
por um laço fluídico, que cada vez mais vai ser apertado 
até o instante em que a criança vê a luz.”  

(Allan Kardec, O livro dos Espíritos, 80. ed., perg. 344). 
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    “Sete anos de vida! Essa é a idade em que o mundo 
espiritual, responsável pelos processos da nossa 
reencarnação, aperta mais laços, ajustando alma ao veículo 
de carne. Começamos a encarnação a ser o que somos, na 
realidade”.  

     (Sheilla, Chão de rosas, 2. ed., p. 43). 
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Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? 
       “Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar a perfeição”. 

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg. 132).  
Justiça de reencarnação  
    “A doutrina da reencarnação , isto é, a que consiste em admitir para o 

Espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à idéia 
que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em 
condição moral inferior”. 

(Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 80. ed., perg.171). 
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   “A  Reencarnação explica, à luz da lógica, o    problema 
dos resgates. Põe no justo lugar a Justiça Divina.  

    Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhantes 
ao do cego de nascença’ da época do Cristo e do nosso 
tempo.” 

(Mantins Peralva, Estudando o Evangelho, 6. ed. p.88). 
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  “Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade 
para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as 
virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores.” 

             (Emmanuel, O Consolador, 10. ed., perg. 147).  

Processo de Desencarnação  
  “[...] a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a 

que se restitua subitamente a liberdade.” 

(Allan Kardec, O Livro dos espíritos, 80. ed., perg. 155). 
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   “Todos os Espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes 
faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as 
provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes 
concede realizar, em novas existências, o que não 
puderam fazer ou concluir numa primeira prova.”  

(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg.171).  
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