2. JESUS E
REENCARNAÇÃO
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o Emana da Lei Natural
o O Espírito é uma individualidade utilizando o
corpo como instrumento

A REENCARNAÇÃO

o Cada encarnação novo campo de trabalho,
nova personalidade adquirida
o Esquecimento dos fatos ocorridos no passado
o Com a morte física, toda a experiencia
adquirida pela personalidade integra-se à
individualidade

REENCARNAÇÃO
NO EVANGELHO

Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém,
{eu} te digo que se alguém não for gerado de
novo {ou do alto} não pode ver o Reino de
Deus. Nicodemos diz para ele: "Como pode um
homem, sendo velho, ser gerado? Porventura
pode entrar pela segunda vez no ventre de sua
mãe e ser gerado?"
Jesus respondeu: “Amém, amém,{eu} te digo
que se alguém não for gerado de água e
espírito, não pode entrar no Reino de Deus.”
(João 3,3-5) O Novo Testamento tradução de Haroldo Dutra

REENCARNAÇÃO NO
EVANGELHO
JOÃO BATISTA E
ELIAS

“Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias , não temas,
porque tua súplica foi ouvida, e Elisabet, tua
mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome
de João [...] ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho, nem bebida embriagante, e
estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de
sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel
ao Senhor, o Deus deles. E irá adiante dEle, no
espírito e no poder de Elias....”
(Lc 1, 13-17)

“E, se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de
vir.”
(Mt 11,14) O Novo Testamento tradução de Haroldo Dutra

REENCARNAÇÃO NO
EVANGELHO

“Ninguém coloca remendo de pano não alvejado
sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste, e
o rasgo se torna pior. Nem lançam vinho novo em
odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho
é derramado e os odres se perdem. Mas lançamse vinho novo em odres novos, e assim ambos se
preservam”
(Mt 9,16.17) O Novo Testamento tradução de Haroldo Dutra

“Por isso todo Escriba que se tornou discípulo no
Reino dos Céus, é semelhante ao homem, senhor
de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e
antigas.”
(Mt 13,52). O Novo Testamento tradução de Haroldo Dutra

DOUTRINA DE
JESUS

Não fosse Jesus reencarnacionista e
toda a Sua mensagem seria
fragmentária, sem suporte de
segurança, por faltar-lhe a justiça na
sua mais alta expressão propiciando
ao infrator a oportunidade
reeducativa, com o consequente
crescimento para a liberdade a que
aspira. (Joanna de Ângelis)

3.Nesses

O ENFERMO
CURADO

pórticos jazia um grande número de
enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que
esperavam o movimento da água. 4.[Pois de
tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao
tanque e a água se punha em movimento. E o
primeiro que entrasse no tanque, depois da
agitação da água, ficava curado de qualquer
doença que tivesse.]* 5.Estava ali um homem
enfermo havia trinta e oito anos. "6.Vendo-o
deitado e sabendo que já havia muito tempo que
estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: “Queres ficar
curado?”. 7.O enfermo respondeu-lhe: “Senhor,
não tenho ninguém que me ponha no tanque,
quando a água é agitada; enquanto vou, já outro
desceu antes de mim.” 8.Ordenou-lhe Jesus:
“Levanta-te, toma o teu leito e anda”. (João 5,3-8)

POR QUE NÃO
CUROU A TODOS?

Com o apoio na doutrina dos renascimentos
físicos, Ele identificava de imediato quais os
necessitados que estavam em condições de
recuperar a saúde ou não, tendo em
consideração os fatores que os conduziam ao
sofrimento. E por isso mesmo, nem todos
aqueles que Lhe buscavam a ajuda logravamna ou recuperavam-se. (Joanna de Ângelis)

JESUS
PSICOTERAPEUTA

A psicoterapia que Ele utilizava era centrada na
reencarnação, por saber que o homem é o
modelador do próprio destino, vivendo
conforme o estabeleceu através dos atos nas
experiências passadas. (Joanna de Ângelis)
“...Depois Jesus encontrou-o no templo, e disselhe: Eis que já estás são, não peques mais, para
não te suceda alguma coisa pior”. (Jo 5, 1-15)
“[...]Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os
teus pecados” (Mt 9,2)

o Espírito

JESUS

puro, jamais enfermou, enfrentando os
fatores climáticos e ambientais mais diversos com
a mesma pujança de força e saúde a se refletir na
expressão de beleza e de paz nEle estampada.
Quem O visse, jamais O olvidaria, e todo aquele
que Lhe sentisse o toque amoroso, ficaria
impregnado pelo Seu magnetismo para sempre.
(Joanna de Ângelis)

Não te crucifiques na consciência de culpa, após
reconheceres o teu erro.

CONSELHOS
RENOVADORES

Não te encarceres em sombras, depois de identificares
os teus delitos.
Não te amargures em demasia, descobrindo-te
equivocado.
Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação
de imediato, evitando futuros retornos expiatórios,
injunções excruciantes, situações penosas
Pede perdão e reabilita-te, ante aquele a quem
ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom
para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e
segue adiante, não mais errando. (Joanna de Ângelis)

CONSELHOS
RENOVADORES

Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele,
facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que
decorre da ação correta.
A reencarnação de que te utilizas é concessão
superior, que não podes desperdiçar.
Cada momento é valioso para o teu trabalho de
sublimação, de desapego, de amor puro.
Abrevia os teus renascimentos agindo corretamente e
servindo sem cansaço, com alegria, porquanto, para
adentrares no reino dos céus, que se estende da
consciência na direção do infinito, é necessário nascer
de novo, conforme Ele acentuou. (Joanna de Ângelis)

