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TEMA - NINGUEM PODE VER O REINO DE DEUS SE NAO 
NASCER DE NOVO. 
CAPÍTULO IV - ITENS 01 A 07. 
Queridos irmãos, uma boa noite a todos. 
Mais uma vez reunido com todos vocês, rogamos a Jesus a sua paz e o amparo para o estudo da noite. 
Sempre que um Palestrante Espírita é chamado ao trabalho aproveitará a oportunidade para está recordando os benefícios que a Doutrina Espírita nos oferece. 
E são tantos que se torna difícil falar de todos eles em um pequeno momento como este nosso. 
Muito de nós, procuram uma. Casa Espírita como esta, em busca de soluções para os problemas que nos afligem. Alguns outros buscam o consolo para as dores, outros procuram o trabalho, enfim, todos nós, doentes que somos, buscamos o remédio para as nossas angústias. 
E assim o fazemos porque temos a plena certeza de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, conforme as suas palavras. 
Palavras de consolo, esperança e alento, que jamais esquecemos: 
"Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo e suave e o meu fardo é leve. " 
(Mateus- XI - 28/30) 
Então, chegando à Casa Espírita, estamos procurando este bálsamo bendito que Jesus nos prometeu e o encontramos através dos conselhos e mensagens que os Espíritos Amigos, sempre abnegados trazem para nós. 
Porém, um dos maiores benefícios que a Doutrina Espírita nos tem trazido é o esclarecimento. 
E é exatamente por meio dele, o esclarecimento que vamos descobrir o motivo de nossas dores, de nossos sofrimentos e como fazer para diminuí-los ou elimina-los, ou até mesmo, conviver com eles, se for o caso. 
, 
E também por meio do esclarecimento que passamos a 
compreender melhor a vida, o mundo, as leis de Deus. 
Por isso que Jesus disse certa vê: 
"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. " 
Referia-se Jesus às verdades espirituais, recomendando-nos a busca da compreensão, do esclarecimento, a fim de que não fôssemos enganados, iludidos, pelos que gostam de explorar os que têm menos conhecimento. 
	No Livro – O Evangelho Segundo o Espiritismo 
encontraremos a seguinte recomendação: 
(Espíritas, amais-vos; este o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo".)
Assim, nesta noite, procuraremos nos esclarecer um pouco mais sobre uma passagem bíblica e que muitos não se entendem sobre ela. 
Nosso estudo nesta noite é: 
NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO. 
A primeira coisa que devemos fazer é definir o Reino de Deus. 
Onde fica esse Reino e o que fazer para ser um habitante dele? 
O Reino de Deus pode muito bem ser entendido dessa maneira - Lugar de felicidade suprema, onde a paz, a harmonia e o bem são eternos. 
Podemos dizer que o Reino de Deus também é a morada dos Espíritos Felizes, onde todos possuem a consciência tranqüila pelo bem que fizeram. 
, 
E um paraíso. 
Para desfrutar dessa maravilha, precisamos estar sempre em sintonia com o bem, com o amor e com as boas virtudes. 
“Havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos Judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse:Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo." 
Algumas perguntas são necessárias neste ponto: 01 - O que é a reencarnação? 
02 - Como ela funciona? 
03 - Foi a Doutrina Espírita que inventou a reencarnação? 
Vamos tentar responde-Ias assim: 
A reencarnação é a volta do Espírito a um novo corpo material, preparado especialmente para ele a fim de que ele aprenda novas coisas e passe por novas experiências. 
Para que possamos entender o mecanismo da reencarnação, utilizaremos um exemplo de fácil compreensão. 
Chega um momento na vida de todos nós em que precisamos ir para a escola. 
Chegando à escola somos matriculados na primeira série do primeiro grau. 
E, dependendo do nosso rendimento e do nosso aprendizado, somos aprovados e vamos cursar o próximo curso. Um dia terminamos o primeiro grau. Aí então vem o segundo grau e depois o terceiro. Então, ao final fazemos o Curso superior e terminamos os nossos estudos obtendo o diploma de doutor naquela área em que escolhemos para nos formar. 
Da mesma forma ocorre com a reencarnação. 
Somos criados por Deus simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Somos dotados de livre-arbítrio e destinados à perfeição. 
A Terra é a escola onde vamos aprender as matérias necessárias ao nosso adiantamento. 
Cada reencarnação é como se fosse um curso, onde o aluno vai aprendendo novas coisas até chegar o momento em que não precisa mais reencarnar e ele se torna Espírito Puro. 
Os alunos que não são disciplinados, aqueles que teimam em fazer tudo errado, precisam voltar muitas e muitas vezes. Os comportados, aprendem mais rápido e chegam mais depressa ao objetivo final que é a perfeição. 
A reencarnação é uma Lei divina, foi criada por Deus e todos os povos, os mais antigos e principalmente os judeus, já a conheciam. 
Jesus conhecia a reencarnação, por isso que Ele a enunciou aos que o ouviam. 
Não foi a Doutrina Espírita que inventou a reencarnação. 
A doutrina Espírita apenas a explica mais facilmente para que possamos entende-Ia direitinho. 
A reencarnação é a única lei capaz de explicar todas as diferenças que vemos em nossos mundos. 
Por que alguns têm muito e outros têm tão pouco? Porque uns nascem perfeito e outros deformados? Por que uns são inteligentes e outros não são? 
São perguntas que nos fazem ficar perplexos e desconfiados da justiça de Deus. 
Como funciona a Justiça de Deus? 
Pode ser até que nós tenhamos dúvidas a respeito da reencarnação, mas é necessário saber que mais da metade da população brasileira aceita o princípio da reencarnação o princípio das vidas sucessivas. 
E às vezes a gente até faz brincadeiras dizendo: Na próxima encarnação eu caso com você. 
Quando o marido é mal a mulher fala: Cruz credo, se tiver uma outra vida, Deus que me livre, quero nascer bem longe de você. 
Contar a história da mulher que vivia muito mal com o marido e procurou uma amiga espírita que lhe falou da reencarnação. Ela não gostou da idéia. A outra lhe disse, você não precisa vir casada com ele de novo, pode ser mãe dele. Aí ela achou bom e disse:Ah quantas palmadas vou dar naquele moleque. 
E reencarnação é uma idéia muito simples e que explica tudo! 
Com ela podemos entender que a criança que nasceu cega é por que fez um mau uso da visão em vida anterior. 
O paralítico de hoje foi o brutamontes agressivo batia em todo mundo. 
O gago foi aquele que usava a palavra para caluniar, mentir e enganar as pessoas. 
A mulher estéril, que não consegue ter filhos, foi aquela que praticou o aborto ... 
O doente mental foi o que usou mal a inteligência. O injustiçado foi o que cometeu injustiças. 
Assim, todas as situações difíceis, todos os problemas complicados, podem ter origem em coisas que as pessoas 
fizeram ou deixaram de fazer em vidas passadas, quando desrespeitaram as leis divinas. 
Mas precisamos entender o seguinte: Não são só os maus que reencarnam. Não, são todos. 
Pois antes de ser maus nós somos imperfeitos e a reencarnação tem como objetivo final nos levar à perfeição. 
Hoje há pesquisas no mundo inteiro sobre o assunto, envolvendo muita gente ... 
Pessoas que se lembram de vidas anteriores ... 
Pessoas que sob o transe hipnótico, falam de suas vidas passadas ... 
Crianças que têm uma habilidade muito grande para determinada atividade. Como explicar, por exemplo, que um menino de cinco anos de idade chega perto de um piano pela primeira vez e começa a toca e a compor, sem nunca ter estudado música? 
Seu aprendizado com certeza foi em outra reencarnação. Com a Lei da Reencarnação começamos a entender melhor a vida, a compreender situações que nos parecem injustas. 
E acima de tudo, aprendemos a cultivar apenas boas ações, a fim de que no amanhã não venhamos a sofrer pelo mal que praticamos. 
O que azemos de errado, contrariando o bem e a justiça, pode permanecer impune diante dos homens. 
Entretanto, é bom guardar isso: 
Será tudo cobrado por Deus, até o último ponto, conforme falava Jesus. 
Podemos afirmar sem medo de errar, que na verdade a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso beneficio, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente; portanto, cada dia, cada instante da nossa vida, deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo, para que não percamos a oportunidade do progresso. 
Nós sabemos o quanto é difícil a nossa vida aqui na Terra que é um mundo onde o mal ainda prevalece. 
Sabemos da existência da violência, os crimes, as guerras. Sabemos que a situação financeira às vezes aperta um pouco. 
Existe a fome, a miséria. 
Existem as doenças, os males que nos assustam. 
Às vezes é difícil manter a serenidade, a calma nos momentos mais nervosos. 
Parece, em alguns momentos, que perdemos o rumo, desacreditamos, não sabemos para onde estamos nos dirigindo. 
É nesses momentos, queridos irmãos, que devemos nos lembrar de Jesus. Devemos nos lembrar de suas lições 
, 
inesquecíveis. E aí que nos vem a sua doce voz, nos dizendo: 
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando o barco de nossas vidas parecer desorientado, quando tudo estiver parecendo perdido, não tenhamos medo, basta lembrar que no leme desse barco, estará Jesus. 
E Ele sim, sabe a direção mais segura para as nossas vidas. Fiquemos com Ele e Ele certamente estará conosco. 
Uma boa noite a todos e que Deus nos guie de volta aos nossos lares. 


