O texto a seguir é ao mesmo tempo um testemunho de vida e um estudo bíblico, de autoria de uma Medica, que
conheceu Jesus Cristo enquanto buscava a verdade no Espiritismo.

JÁ FUI ESPÍRITA
Meire Pontes
Meu caminho pelo espiritismo foi longo, estudei muito. Meu amor por Jesus sempre foi muito
grande, mas não o encontrava nas reuniões. Questionava-me: onde está o Filho de Deus
agora? Troquei os Santos da Igreja Católica pelos espíritos que não conheço? A Palavra de
Deus se resume em fazer o bem ao próximo? Pra que procurar espíritos se posso ter o
Espírito Santo perto de mim? Por que orar a entidades se posso orar a Jesus, meu
Salvador? Só quando senti a presença do Cristo vivo em mim, entendi essas coisas.
Passei a estudar a raiz das coisas, voltei-me para a Bíblia. NUNCA ACEITEI O FATO DO
ESPÍRITA OU DO MÍSTICO ACREDITAR EM ALGUMAS PASSAGENS DA BÍBLIA E
ALEGAR QUE OUTRAS TERIAM SIDO MODIFICADAS. OU SE ACREDITA OU NÃO SE
ACREDITA NAS ESCRITURAS SAGRADAS. COMO E COM QUE PARÂMETROS SE CRÊ
EM ALGUMAS PASSAGENS E SE JULGA OUTRAS COMO ENGANOSAS OU
ALTERADAS PELO HOMEM???
• Ao comparar as diferentes cópias do texto da Bíblia entre si e com os originais
disponíveis, menos de 1% do texto apresentou dúvidas ou variações, portanto, 99%
do texto da Bíblia é puro. Vale lembrar que o mesmo método (crítica textual) é usado
para avaliar outros documentos históricos, como a Ilíada de Homero, por exemplo.
• Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento (sem a inclusão dos apócrifos)
estavam compilados desde cerca de 400 a.C., sendo aceitos pelo cânon Judaico, e
também pelos Protestantes, Católicos Ortodoxos, Igreja Católica Russa, e parte da
Igreja Católica tradicional
• Os líderes do judaísmo em Alexandria foram responsáveis por uma tradução do
Antigo Testamento hebraico para o grego, que integraria a Biblioteca de Alexandria, e
foi chamada de Septuaginta (LXX), que significa setenta. Esta tradução já estava
concluída em 150 a.C. e foi feita por eruditos judeus e gregos, provavelmente para o
uso dos judeus alexandrinos. Assim que a igreja primitiva passou a utilizar a
Septuaginta como Antigo Testamento, a comunidade judaica perdeu o interesse em
sua preservação. Esta versão teve um papel muito importante para o estudo e
divulgação do Antigo Testamento em outras línguas, já que os textos hebraicos
apresentam grande dificuldade de compreensão.
• Os Manuscritos ou Documentos do Mar Morto tiveram grande impacto na visão da
Bíblia, pois fornecem espantosa confirmação da fidelidade dos textos massoréticos
aos originais. O estudo da cerâmica dos jarros e a datação por carbono 14
estabelece que os documentos foram produzidos entre 168 a.C. e 233 d.C.
Destacam-se, nestes documentos, textos do profeta Isaías, fragmentos de um texto
do profeta Samuel, textos de profetas menores, parte do livro de Levítico e um targum
(paráfrase) de Jó.
A veracidade dos escritos pode ser comprovada historicamente pelos motivos
abaixo:
• Os Escritos de Marcos datam de 50 a 70 d.C.;
• Vários papiros contendo fragmentos do Evangelho de João foram encontrados no
Egito, datando do século II, apenas uma geração após os autógrafos;
• Os escritos foram redigidos num momento muito próximo aos acontecimentos que os
geraram;
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Existem cerca de 5400 escritos do Novo Testamento;
O estilo dos escritos confere com aqueles utilizados no século I (grego coiné)
Inscrições e gravações em paredes, pilares, moedas e outros lugares são
testemunhos do Novo Testamento;
Lecionários, que eram livros muito utilizados nos cultos da Igreja, continham textos
selecionados da Bíblia para leitura, incluindo o Novo Testamento (Séc. IV - VI);
Os livros apócrifos, apesar de não canônicos, apresentam dependência literária dos
textos canônicos, chegando a imitá-los no conteúdo e forma literária, e citam vários
livros que compõem o Novo Testamento;
Os primeiros pais da Igreja comentam e fazem citações de praticamente todo o Novo
Testamento.

Vale lembrar que os Evangelhos, que inauguram o Novo Testamento e contém os
ensinamentos de Jesus, o Cristo, foram escritos por testemunhas oculares, à exceção do
Evangelho de Lucas. Como sabem, Lucas era meu colega, e como todo bom médico teve
espírito de investigador. O próprio Lucas falou no primeiro capítulo:
"1 Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se
realizaram,
2 segundo no-los transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da
palavra,
3 também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó
excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem.
4 para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído."

Os conceitos do espiritismo não datam de 1800 e pouco como se propaga via Alan Kardec,
mas de centenas de anos antes de Cristo. Cristo veio mostrar a VERDADE em meio a
crenças fantasiosas – "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão
por mim". A crença na reencarnação é simplista e sem consistência, originária da cultura
popular hindu e compartilhada por mais de 765 milhões de pessoas, não cristãs. O
Hinduísmo prega três princípios:
a. A identificação: Todos somos filhos dos Deuses <Eles são politeístas> ;
b. O carma: lei da ação e efeito - segundo obras boas, reencarnamos com menos
atribulações, se por más obras, reencarnamos doentes, desafortunados ou coisa
parecida;
c. A Reencarnação; é a terceira verdade para o Hindu - o termo significa "vida que se
recorda", que afirma que de nascimento em nascimento temos a oportunidade de
melhorar nossa alma, fundindo-a a Deus. Para os Hindus, nada mais lógico, já que a
ressurreição para eles, assim como a existência de um Filho de Deus na Terra não é
verdadeira. Muitos respeitam o Cristo como um homem "iluminado". Alguma
semelhança com a doutrina espirita?... O espiritismo não só induz a negação da
ressurreição de Nosso Senhor, como a torna inútil, sem propósito. Vamos estudar:
1. Não há uma só passagem na Bíblia que concretamente afirme a possibilidade de um
morto retornar em outro corpo distinto, em outra época ou outro sexo. Existem sim,
várias que mostram a ressurreição (Lázaro, outros e o próprio Cristo). O que mais se
aproximaria, seria a correlação de Elias com João Batista, o que os espíritas usam
sem muita fundamentação. Fiz esse estudo recentemente. Esse estudo foi
fundamental para minha firmeza na Palavra, contra a reencarnação. Como Elias
poderia ser João Batista se quando João Batista estava preso sob as mão de
Herodes, Elias apareceu para Cristo, no deserto <durante a transfiguração> ?? Por
que quando os fariseus perguntaram a João Batista , "és tu o Elias?", ele disse "Não",
firme?!? Disse e não negou - só se nega o que é mentira. Li todas as passagens
sobre o assunto, não há convencimento na reencarnação. "... e o pó volte para a
terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu (Eclesiates 12:7)". No
espiritismo se diz que o espírito volta à carne tantas vezes forem necessárias. Mas
não volta a carne, volta a Deus para na era vindoura ser julgado. Com essa crença,
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onde fica o poder de Deus? Lendo um pouquinho só você vai observar que espíritos
de mortos controlariam todos os planos superiores, "curando" e ajudando os outros
espíritos a se elevarem!!!
"Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la
voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim." (II Sam 12:23) Disse o
Rei Davi, com sua sabedoria, ao perder a filha doente. Caso ela reencarnasse
repetidas vezes, com que forma ressuscitaria ?!? Como Davi iria ter com ela? Ele irá
ter com ela porque ela permanecerá como morreu e ambos ressuscitarão.
Depois de muitos anos entendi o sentido da morte e Ressurreição de Cristo - "pra
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é a síntese do Cristianismo.
No juízo final, imaginemos um espírita que fez obras e mais obras muitas vezes
visando o beneficio próprio, por estar pensando em encurtar seu número de vidas até
ser julgado. Imaginemos agora um homem que iria sacrificar seu filho como prova
pelo amor do Pai, como Abraão foi provado, quando Deus-Pai solicitou o Holocausto
de Isaque. Quem seria salvo? Abrão, por ter amado a Deus sobre todas as coisas. O
que Deus quis mostrar foi isso, e não que é preciso matar o filho para ter a salvação
!!!
2. Qual foi o propósito da vinda de Cristo? Provar o amor do pai por nós. Como Deus
pediu uma prova a Abraão nos ofereceu na mesma moeda, nos dando seu Filho. Não
existe maior prova e nenhuma outra é necessária para buscarmos nossa Salvação.
Para quê, Senhor, reencarnarmos se já nos deu Seu filho em sacrifício para provar
seu amor por nós?? Como para Abraão, seria o maior dos sacrifícios, para Ti também
o foi!!! Que chances precisamos mais? Nós que nascemos depois de Cristo somos
abençoados por termos sido presenteados com a verdade, mas também seremos
mais cobrados. A verdade está aí, firme. Não precisamos morrer e reencarnar! O fato
já está aí, há 2000 anos! Precisamos morrer em vida e nascer de novo! "Quem não
crê, perece. Quem crê, terá a vida eterna. Precisarmos de reencarnação para
melhorarmos, seria invalidar o propósito da vinda de Cristo. Nada seria maior que a
morte de um Filho como prova de Amor, e Deus nos deu. Nos deu e disse; creia em
mim!! Eu os amo!!! Para os não-cristãos, a reencarnação é a salvação.
Não existe nenhuma passagem na Bíblia que admita a comunicação com mortos ou
benignidade dos espíritos que se comunicam ou a legalidade dessa comunicação.
3. Leia com oração o que disse Cristo ao orientar os apóstolos para o ministério:
Mateus 10
"11 Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é
digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis.
12 E, ao entrardes na casa, saudai-a;
13 se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz; mas, se não for digna, torne
para vós a vossa paz.
14 E, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou
daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
15 Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de
Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade."
Essa passagem é por demais reveladora: Nela , Cristo dava orientação aos apóstolos
como procederem. Observe que foi dada uma linda e rica chance de crer, naquelas
cidades. Cristo disse, que se a Verdade não fosse aceita, que os apóstolos saíssem
dali sem levar nem pó da casa. Caso a reencarnação existisse, como Cristo poderia
dizer de antemão que haverá tanto rigor para aquela cidade no dia do Juízo? Como
poderia, se aquelas pessoas da cidade reencarnariam sucessivamente e se tornariam
melhores aos olhos do Senhor? Para os espíritas o livre-arbítrio nas boas obras
norteia o crescimento espiritual. Para os cristãos, o amor de Deus transborda e as
boas obras são conseqüência pura desse amor espiritual.
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Observe a benignidade de Deus: Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Por
quê, se viviam com más obras e abominações?? Haverá menos rigor por que eles
não tiveram acesso a verdade! Serão julgados apenas pelas ações e não pela
entrega espiritual ao Nosso Senhor. Se eles voltassem a encarnar sucessivamente
por quê teriam menos rigor??????? Se reencarnassem, seriam julgados todos
seguindo os mesmos parâmetros. Quem conhece a verdade, quem nasceu depois de
Cristo, terá mais rigor. ISSO É QUE É JUSTIÇA. PRA QUE "OUTRA CHANCE" SE O
MAIOR SACRÍFICIO QUE PODERIA SER FEITO POR DEUS FOI FEITO: MANDAR
SEU FILHO PARA SER PERSEGUIDO, JULGADO E MORTO, MOSTRANDO-NOS
COMO AMOU A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E COMO LOUVOU EM
SACRIFÍCIO, COMO FOI RESIGNADO E COMO MANTEVE-SE FIRME NA
PALAVRA DE DEUS DURANTE SEU MARTÍRIO EM PROVA DE SEU AMOR – E
FAZÊ-LO RESSUSCITAR PARA REVELAR-NOS O PROPÓSITO E A REALIDADE
DA NOSSA SALVAÇÃO??? PARA TODOS QUE NASCEMOS DEPOIS DE CRISTO
FOI DADA ESSA GRANDE CHANCE. A VERDADE ESTÁ AÍ, CLARA E
CONSISTENTE. POR QUÊ PEDIR MAIS DE NOSSO SENHOR??? HAVERÁ
MENOS RIGOR, NÃO SÓ PARA SODOMA E GOMORRA COMO PARA OS
IDÓLATRAS ORIENTAIS, GENTIOS, E OUTROS IRMÃOS A QUEM A VERDADE
NÃO FOI APRESENTADA.
UMA AMOSTRA DA VERDADE:
Lucas 10
25 E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre,
que farei para herdar a vida eterna?
26 Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu?
27 Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a
tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo
como a ti mesmo.
28 Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem; faze isso, e viverás.
A lei já estava pronta, mas foi necessário um reforço, e que reforço!!! Cristo veio para
nos revelar tudo: Viver no Senhor, conhecer sua lei, louvar em Seu nome, morrer e
ressuscitar para o juízo e vida eterna. Cristo veio revelar a nova Lei. A crença na
reencarnação é coisa do passado, de muito antes do CAMINHO, VERDADE e VIDA.
Mateus 22
37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda
a tua alma, e de todo o teu entendimento.
38 Este é o grande e primeiro mandamento.
39 E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
4. Deus abomina o contato com espíritos, ou espíritos adivinhadores . Veja essas
passagens:
Deuteronômio 10
10 Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha,
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro,
11 nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem
quem consulte os mortos;
12 pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa
destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti.
Levítico 20:6,27
6 Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros,
prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do
meio do seu povo.
27 O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será
morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles.
Levítico 19:31
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Não vos voltareis para os que consultam os mortos nem para os feiticeiros; não os
busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus.
I Crônicas 10
13 Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não
havia guardado a palavra do Senhor; e também porque buscou a adivinhadora para a
consultar,
14 e não buscou ao Senhor; pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de
Jessé.
4. Nessa Passagem - vi, exultante, que tudo está na Palavra - mostra que devemos morrer
como cristãos e diz que o Julgamento começará por nós. Reforça que devemos confiar
nossa alma ao Criador e praticar o bem. Onde estão os espíritos adivinhos e a
reencarnação? Dentre as abominações...
I Pedro 4
15 Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou
como quem se entremete em negócios alheios;
16 mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste
nome.
Passei 8 anos estudando sobre o espiritismo até chegar ao vazio ... Até chegar à questão:
Por quê Deus, sendo Bom e Justo, sacrificou seu Filho? Por quê Cristo ressuscitou dentre
os mortos, se minha doutrina fala que com boas obras estarei salva - e que se pecar nessa
encarnação simplesmente vou nascer de novo... E o Amor do Pai, não me salva - sou
apenas eu a responsável pela minha salvação?!? Não, Porque nas orações de abertura e
encerramento das reuniões só falam nos espíritos? Onde está o Senhor, nosso Salvador?
5. Outras passagens e breves comentários
a) O espírito solto nesse mundo não é de luz ...
Pedro 5:8
"...vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e
procurando a quem possa tragar."
b) Não existem, mortes e vidas sucessivas. A ressurreição será "coletiva". Muitas passagens
atestam isso, muitas:
João 5:28-29
28 Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz e sairão:
29 os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal,
para a ressurreição do juízo.
"Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta; porque a
trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos
transformados." (I Coríntios 15.52)
I Tessalonicenses Capítulo 4 :16
Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da
trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
c) Os mortos não detêm conhecimentos. A comunicação é feita com espíritos malignos
disfarçados
Eclesiastes 9:5,10
5 Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem
tampouco têm eles daí em diante recompensa; porque a sua memória ficou entregue ao
esquecimento.
10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças; porque no Seol,
para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria
alguma.
"Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há auxílio. Sai-lhe
o espírito, e ele volta para a terra; naquele mesmo dia perecem os seus
pensamentos." (Salmos 146:3-4)
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Jó 7:8-10
Os olhos dos que agora me vêem não me verão mais; os teus olhos estarão sobre
mim, mas não serei mais.
Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a
subir.
"Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio; nós, porém,
bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor." (Salmos
115:17-18)
2 Coríntios 11:13-15
Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de
Cristo.
E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
d) Quem deve ser invocado é Deus, não espíritos ...
Isaías 55:6-9
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao
Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em
perdoar.
e) Trechos que espíritas usam com freqüência são os seguintes:
• Jó 33
27 Cantará diante dos homens, e dirá: Pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou.
28 Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz.
29 Eis que tudo isto Deus faz duas e três vezes para com o homem,
30 para reconduzir a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes.
Nessa passagem fica claro que ao Homem é dada a chance de se arrepender ANTES de descer para
a cova, duas ou três vezes (ou até setenta vezes sete como disse Cristo). Aqui, ver a Luz e ver o amor
do Pai e os viventes são os que vivem sob essa Luz. Bom ler o capítulo inteiro, para entender melhor.

•

João3

3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não
pode ver o reino de Deus.
4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? porventura pode tornar a
entrar no ventre de sua mãe, e nascer?
5 Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus.
6 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.

Os reencarnacionistas usam citam o versículo 3. Basta ir um pouquinho mais adiante
para concluir, no versículo 5, que o nascer de novo tem relação com nosso espírito e
não tem nada haver com a carne. TEMOS QUE NASCER DE NOVO NO ESPÍRITO.
•

João 9

1 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
2 Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse
cego?
3 Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se manifestem as obras de
Deus.

Mesmo quando eu era espírita não via correlação reencarnacionista com essa
passagem. Se reencarnação existisse, Jesus teria respondido que a culpa por ser
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cego seria do próprio cego, pois segundo a regência do carma, mazelas físicas e até
psicóticas tem raiz em encarnações anteriores. Mais uma vez, lendo mais um pouco
do capítulo, vemos que Cristo cura o cego, a saber,
"10 Perguntaram-lhe, pois: Como se te abriram os olhos?
11 Respondeu ele: O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos, e disse-me: Vai a Siloé
e lava-te. Fui, pois, lavei-me, e fiquei vendo."

Vocês, que detêm muito mais conhecimento que eu, entendem como Cristo
manifestou a Sua graça diante da cegueira do mendigo. Passou a ver a Luz e a crer
no Cristo. Assim, estava salvo. Essa passagem me inspirou para aquela mensagem
sobre cura ...
•

Usam também versículos soltos sobre o Binômio Elias e João Batista, que já
estudamos
f) Uma passagem que resume toda a verdade:
"O homem está destinado a morrer uma só vez e, depois disso, enfrentar o juízo."
(Hebreus 9:27)
Para fechar, uma cópia do que disse nosso amigo Caelo: Trechos como Ec. 12:7 (7 e o pó
volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu.) reforçam essa idéia; indo
a Bíblia ainda além, dizendo que aquele que fecha os olhos aqui os abre na presença de
Deus (1Rs. 17:17-23; 2Sm. 12; Lc 16:30-31).
Estas e outras narrativas bíblicas impossibilitam totalmente a compatibilidade entre
Cristianismo bíblico e crença em reencarnação. Não há como deduzir tal compatibilidade de
meros indícios resultantes de interpretações [humanas] extensivas de outras partes da
Bíblia, quando nestes trechos as Escrituras são taxativas. As interpretações que levam à
conclusão da compatibilidade carecem de profundidade hermenêutica.
Peço a todos que passem este texto adiante. Eu ainda estava organizando, ia dividi-lo e
fazer comentários mais completos, desculpem-me as falhas de digitação ou português, tá ?
"1 Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja
glorificada como também o é entre vós,
2 e para que sejamos livres de homens perversos e maus; porque a fé não é de todos.
3 Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno." (1
Tessalonicenses Cap 3)
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