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ROTEIRO DA AULA
Tema: As possíveis respostas das Tradições Religiosas sobre a Morte: Reencarnação.
Objetivos:
• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.
• Investigar uma possível resposta para a vida após a morte nas tradições religiosas:
Reencarnação.
➢ Reencarnação.
➢ Espiritismo.
➢ Atividades.
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• Ter a carne de novo.

Reencarnação

• A pessoa volta a viver num novo ser. Ela pode
reencarnar várias vezes até atingir a
perfeição; quando então fica livre deste ciclo.
• Os espíritos nascem, morrem e reencarnam
tantas vezes quantas forem necessárias ao
seu aprimoramento.

• Uma variante da reencarnação é a
transmigração de almas do Hinduísmo: a alma
passa de um corpo ao outro, humano ou não.
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Reencarnação
• A pessoa possui um espírito que, com a
morte do corpo, vai abandona-lo.
• Depois, esse espírito seguirá sua
trajetória rumo a um novo nascimento,
em outro corpo, a fim de continuar com
sua jornada na Terra.

• A existência, portanto, possui a função
de aprendizagem; na qual o espírito
deve realizar seus aprendizados: uma
espécie de evolução.
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•

FUNDADOR: Allan Kardec - pseudônimo de Hippolyte
Leon Denizard Rivail (1804 - 1869).

•

O Espiritismo se apoia no seguintes pilares:

1.
2.
3.

Crença na Reencarnação.
Lei do Carma.
Possibilidade de comunicação com os mortos.

•

Segundo o Espiritismo, o nascimento é o regresso da
alma à vida corporal. Esse regresso não é único, mas
apenas um entre muitos já ocorridos.

•

O Espiritismo se considera a 3ª revelação: Moisés (1ª) e
Cristo (2ª).

•

Espiritismo

A 3ª Revelação aperfeiçoa e corrige as imperfeições das
duas primeiras.

Jesus disse à Samaritana, no Poço
de Jacó que “Deus deverá ser
adorado em Espírito e Verdade”.
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• O Espiritismo possui alguns princípios
básicos, sendo eles:

1. Imortalidade da alma.
2. Pluralidade dos mundos habitados.
3. Reencarnação.
4. Existência de Deus.
5. Esquecimento do passado.
6. Comunicabilidade dos espíritos.
7. Fé entendida a partir da razão.
8. Lei da evolução.
9. Lei moral.

Princípios

Casa de Mozart em Júpiter.
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Carma

• Ao desencarnar, o espírito se desliga do
corpo e fica no mundo espiritual:
estudando, avaliando suas últimas
reencarnações e se preparando para
uma nova reencarnação.
• A evolução prossegue por reencarnações
sucessivas: indefinidamente.

• As vidas passadas explicam nossa atual
situação e condição aqui na Terra.
• A trajetória da evolução espiritual é
regida pela “Lei do Carma”: Toda ação,
boa ou má, recebe a devida retribuição e
o devido retorno.
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Pluralidade de Mundos

• No percurso, os espíritos passam por
diversos mundos habitados que se
localizam
em
diferentes
planos,
escalonados de acordo com os princípios
evolutivos:
1. Andares inferiores: Planos mais próximos
à matéria.
2. Plano mais elevado: Suprema perfeição
espiritual.
• Nesse sistema classificatório, a Terra se
situa num nível muito baixo: Planeta de
expiação e aprendizado.
• Principal meio de expiar e aliviar as
obrigações cármicas: a CARIDADE.
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• Os Espíritos pertencem a diferentes
ordens, conforme o grau de
perfeição que tenham alcançado:
1. Espíritos Puros: Atingiram
perfeição máxima.

Tipos de Espíritos

a

2. Bons Espíritos: nos quais o desejo
do bem é o que predomina.
3. Espíritos
Imperfeitos:
Caracterizados pela ignorância,
pelo desejo do mal e pelas paixões
inferiores.
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Ponto de Vista do Espiritismo

1. PECADO ORIGINAL: O que existe é o
pecado feito pelo homem nas
encarnações anteriores.
2. CÉU: Após uma longa série de
reencarnações, o homem atinge o
estágio de puro espírito.
3. PURGATORIO: A purificação das
almas acontece através das múltiplas
reencarnações na terra como em
outro planeta.

4. INFERNO: Um lugar de castigo eterno
não existe. É sem sentido e contra a
sabedoria divina.
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ATIVIDADE PARA CLASSE
1. O Espiritismo se considera a 3ª Revelação.
Quais são as outras duas, segundo a doutrina
espírita? (Marque a alternativa correta)

A.( ) Moisés e Maomé.
B. ( ) Elias e Jesus Cristo.
C. ( ) Jesus Cristo e Maomé.
D.( ) Moisés e Jesus Cristo.
E. ( ) João Batista e Jesus Cristo.
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PRÓXIMA AULA

Tema: Tradições
Religiosas Indígenas.
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