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Apresentação

Dois temas se interlaçam, se complementam e são estudados pelo Espiritismo: imortalidade da alma e reencarnação.
São temas existentes em todas as antigas civilizações, pois encontramos nas manifestações religiosas e nos escritos dessas
civilizações referências muito claras a respeito. Assim é que
entre os hindus, egípcios, gregos, romanos, mesopotâmios, babilônios e celtas a crença na alma que sobrevive ao corpo, sua
manifestação através do que hoje conhecemos como mediunidade, e a volta dessa alma através de um novo corpo, ou seja, a
reencarnação, é uma constante, seja como conhecimento exclusivo das classes sacerdotais e dos iniciados, seja mesmo entre
o povo.
Os gregos cunharam inclusive uma palavra para designá-la: palingenesia, significando novo nascimento. Com o advento da Igreja Católica e o mergulho da civilização europeia
na chamada Idade Média, a reencarnação saiu do cenário, considerada pela teologia cristã como uma heresia, em confronto
com o ensino de Jesus da necessidade de nascer de novo. Mas

o renascer das ciências e o advento do Espiritismo trouxeram
de volta o assunto, agora em bases seguras, com amplos estudos e, como dizem muitos pesquisadores, com toda a isenção,
apresentando sugestivos casos que mostram ser a reencarnação uma realidade.
Mas o que é a reencarnação? Quais as suas consequências? Como explicá-la? Qual a visão da Doutrina Espírita sobre
o renascer? Essas e tantas outras dúvidas procuramos responder, tendo como diretriz os princípios que formam o Espiritismo, conforme estudados e codificados por Allan Kardec, e que
os encontramos nas obras assinadas por ele, mas realizadas em
conjunto com os Espíritos, a partir do lançamento de O Livro
dos Espíritos, em 1857.
Procuramos fazer uma obra didática, na dialética de
perguntas e respostas, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, até porque ele é vasto e demandaria muito mais abordagens, o que deixamos para outros autores, como indicamos na
bibliografia ao final do livro.
Importante ressaltar que não basta estudar teoricamente a reencarnação. Nem mesmo ficar maravilhado diante das
pesquisas, dos casos catalogados pela ciência e pela literatura
espírita. É preciso deixar que a reencarnação nos penetre, nos
modifique, pois a existência humana muda de sentido diante
dela; não nascemos, vivemos e morremos simplesmente, somos almas imortais preexistentes e sobreviventes à morte e,
ainda mais, podemos retornar ao mundo através de um outro
corpo, numa nova época, em outra família.

Com a reencarnação compreendemos que podemos ter
sido, por exemplo, o nosso próprio bisavô. Personalidades diferentes em épocas que não se encontram, mas a mesma individualidade. Essa informação deu um nó em sua cabeça? Bem,
procuramos nas respostas às perguntas desmanchar esse nó,
para deixá-lo então mais tranquilo e seguro de si.
Agradecemos o convite editorial que nos feito para elaboração deste livro, assim como somos gratos pelo amparo dos
nossos amigos espirituais, inspirando-nos para a coleta das
perguntas e, sem nenhuma dúvida, para que pudéssemos responder de forma clara e objetiva.
Recomendamos ao leitor conhecer o Espiritismo estudando Kardec, pois um novo entendimento sobre a vida haverá de iluminar seus passos e, com a reencarnação, os sonhos
e ideais ficarão fortalecidos, pois aqui estamos para dar continuidade ao nosso progresso, e o que hoje não puder ser concretizado, Deus permitirá que terminemos a tarefa em nova e
abençoada oportunidade.
Marcus De Mario
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