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JOÃO BATISTA FOI A REENCARNAÇÃO DO PROFETA ELIAS
Para comprovar que João
Batista era o próprio profeta
Elias, vale destacar a última
profecia a esse respeito, no
versículo 5, capítulo 4, do Livro
de Malaquias., do Velho
Testamento. E tanto isso é
verdade que a própria Nota
Explicativa desse texto, contida
na Bíblia Sagrada, tradução
da Vulgata, realizada pelo
Padre
Matos
Soares
e
publicada
pelas
Edições
Paulinas, diz textualmente:
“Elias: Jesus Cristo reconheceu em João
Batista o Elias que devia vir (Mateus 11:10; Marcos
9:11). Na promessa de um filho a Zacarias, pai de
João Batista, encontramos exatamente as palavras
do profeta aplicadas precisamente a João
(conforme Lucas 1:17)”.
Essa Nota Explicativa, como podemos
inferir, visando não deixar dúvida quanto à
reencarnação de Elias como João, nos remete aos
Evangelhos de Mateus e de Marcos, nos quais nos
deparamos com palavras do próprio Jesus
confirmando esse retorno.
A referida nota também faz alusão à volta de
Elias, quando aborda a revelação do Anjo a
Zacarias, anunciando que o seu filho iria nascer e
que deveria receber o nome de João, revelando,
ainda, a missão que ele iria desempenhar: “... Ele
converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor
seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de
Elias”. Esse filho de Zacarias foi justamente João
Batista, que desempenhou a referida missão
prevista pelo Anjo antes dele nascer, acrescentando
que ele teria o mesmo espírito e a virtude de
Elias.
ELIAS JÁ TINHA VINDO E VOLTADO AO
MUNDO ESPIRITUAL
A segunda vez em que Jesus nos falou sobre a
reencarnação foi no Monte Tabor, após a Sua
transfiguração, estando presentes Pedro, João e
Tiago. Nessa oportunidade, conforme o relato de
Marcos, Ele conversou com os espíritos de Elias e
Moisés.
Isso se deu quando os apóstolos, ao descerem o
Tabor, procuraram obter o esclarecimento de Jesus
para a seguinte dúvida: se os fariseus e os escribas,
intérpretes das escrituras, declaravam que Elias ao

voltar desempenharia a missão de precursor do
Messias, isto é, desempenharia sua missão antes
de Jesus, e se Elias ainda estava no plano
espiritual, logo Jesus não poderia ser o Messias
esperado. Diante desse questionamento, o Mestre
respondeu, sem rodeios: “Mas digo-vos que Elias já
veio, e fizeram dele quanto quiseram, como está
escrito dele”.
Os discípulos, ao receberem essa resposta,
deduziram que o espírito Elias havia reencarnado
como João Batista, e pelo fato de ter sido degolado
a mando de Herodes, já havia retornado à
espiritualidade. Tudo isso se confirma no registro de
Mateus sobre a conclusão a que chegaram: “Então
os discípulos compreenderam que Jesus tinha
falado de João Batista”.
É bom que se diga, a esta altura, não ter sido mera
coincidência o fato de João morrer degolado. O que
aconteceu, na verdade, foi o cumprimento do “a
cada um segundo as suas próprias obras”, em
virtude da dívida assumida por Elias perante as leis
Divinas, ao ter mandado degolar os adoradores de
Bahal.
Outra
prova
incontestável
do
fenômeno
reencarnatório está não somente na semelhança
dos traços psicológicos das personalidades de Elias
e de João Batista, mas também no estilo profético
de ambos, uma vez que, na realidade, o espírito
que animou as duas personalidades era o mesmo,
com corpos e nomes diferentes. Por este motivo,
pode-se compreender perfeitamente a colocação de
Lucas quando trata do nascimento de João Batista:
“... irá diante dele com o espírito e a fortaleza de
Elias...”.
Gerson Simões Monteiro – Vice-Presidente da
FUNTARSO
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Texto sobre a Fé. Será que ela está
presente em nosso dia a dia?
(Página 2)
Junho – mês dos namorados Emannuel nos fala sobre a comunhão
entre duas criaturas.
(Página 4)
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Tens fé?
“Fé”, porque essa palavra tão pequena tem em
sua prática um significado tão expressivo?
Será que realmente acreditamos que ela é
necessária em nossa vida? Precisamos, ou
ainda, lembramos dela, quando nossa vida
corre equilibrada na rotina de cada dia? Ou
será sempre necessário acontecimentos, tais
como uma doença, um problema
financeiro, o desencarne de um
ente amado, para lembrarmos de
sua importância?
Escutamos no Centro Espírita
que a nossa fé é “raciocinada”,
pois o Espírita entende a causa
de seus males, sabe que todo
sofrimento é legítimo e aceita-o
de forma consciencial. Sem dúvida são
conceitos que nos ajudam a ter uma base
maior para reforçar o alicerce da nossa fé. No
entanto, se nós realmente confiarmos numa lei
superior de justiça e progresso, se realmente
enterdermos que nunca estamos sozinhos
diante das nossas dificuldades, começaremos
a trilhar um caminho mais seguro rumo à este
belo sentimento.

Jesus, o enviado de Deus para nos ensinar a
enxergar a vida sob outra ótica, já nos dizia:
“Pois em verdade vos digo, se tivésseis a fé do
tamanho de um grão de mostarda, diríeis a
esta montanha: Transporta-te daí para ali e ela
se transportaria, e nada vos seria impossível.
(S. MATEUS, cap. XVII, vs. 14 a 20.)
Aqui unicamente no sentido moral
se devem entender essas palavras.
As montanhas que a fé desloca
são as dificuldades, a falta de
confiança, o desespero...
Já
estamos
espiritualmente
evoluídos para mostrarmos a
nossa fé, mesmo que tais
dificuldades sejam amainadas? Ou
ainda, como crianças espirituais, precisamos,
dentre outros motivos, dessas dificuldades
para que a nossa fé seja experimentada,
trabalhada e cresça dentro de nós?
Diante dos problemas, exercite sua fé, não
esqueça desse recurso poderoso. Após longa
prática, se um dia te perguntarem: Tens fé?
Talvez você já consiga responder: Maior até do
que um grão de mostarda.
Aline Queiroz

FESTA JUNINA do CEACE
LOCAL – Rua ÁLVARO RAMOS, 405 – PLAY-1
DATA – 30 de junho de 2013
HORÁRIO – de 16 horas às 21 horas.
É um momento muito bom para confraternização da família C.E.A.C.E. Teremos brincadeiras,
quadrilha, muitas comidas típicas e gostosas!
Este ano faremos de novo o BAZAR, cuja renda reverterá para as obras do CEACE.
CONVITES
ADULTOS – R$ 20,00
CRIANÇAS Até 10 anos – R$ 10,00
CRIANÇAS menores de 4 anos - Grátis

OBS: As brincadeiras, comidas e bebidas estarão incluídas no preço do convite.
Maiores informações podem ser obtidas na nossa livraria nos dias de palestras e atividades ou
ainda com os monitores do ESDE.
VENHAM TODOS!!!!!
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A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XIII
“Antes de nascer, a criança já viveu

e a morte não é o fim. A vida é um
evento que passa como o dia solar
que renasce.”
renasce.”
Papiro egípcio
egípcio (3.000
(3.000 a.C.)

VISITA FRATERNA DO CEACE
Dia: 16 de Junho de 2013 (terceiro domingo do mês).
Local: "Sodalício da Sacra Família"
Endereço: Rua Alzira Brandão, 281 - Tijuca
Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
Instituição que abriga 38 meninas, de 10 a 50 anos, portadoras de deficiência visual.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
•
Material de Higiene pessoal - sabonete, desodorante, colônia, absorvente, etc;
•
Material de limpeza em geral;
•
Pilha pequena.
LANCHE:
Salgadinhos, doces, refrigerantes (gelados).

“Ontem foi a lição, hoje é a oportunidade. Faze o melhor que possas, serve, ama e confia.”
Emmanuel
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Dia dos namorados
A integração entre duas criaturas para a
comunhão sexual começa habitualmente pelo
período de namoro que se traduz por suave
encantamento.
Dois seres descobrem um no outro, de
maneira imprevista, motivos e apelos para a
entrega recíproca e daí se desenvolve o
processo de atração.
O assunto consubstanciaria o que seria lícito
nomear como sendo um “doce mistério” se
não faceássemos nele as realidades da
reencarnação e da afinidade.
Inteligências que traçaram entre
si a realização de empresas
afetivas
ainda
no
Mundo
Espiritual, criaturas que já
partilharam
experiências
no
campo sexual em estâncias
passadas, corações que se
acumpliciaram em delinquência
passional, noutras eras, ou almas
inesperadamente
harmonizadas
na
complementação magnética, diariamente
compartilham as emoções de semelhantes
encontros, em todos os lugares da Terra.
Positivada a simpatia mútua, é chegado o
momento do raciocínio. Acontece, porém, que
diminuta é, ainda, no Planeta, a percentagem
de pessoas, em qualquer idade física,
habilitadas a pensar em termos de
autoanálise, quando o instinto sexual se lhes
derrama do ser.
Estudiosos do mundo, perquirindo a questão
apenas no “lado físico”, dirão talvez tãosomente que a libido entrou em atividade com
o seu poderoso domínio e, obviamente,
ninguém discordará, em tese, da afirmativa,

atentos que devemos estar à importância do
impulso criativo do sexo, no mundo psíquico,
para a garantia e perpetuação da vida no
Planeta.
É imperioso anotar, entretanto, em muitos
lances da caminhada evolutiva do Espírito, a
influência
exercida
pelas
inteligências
desencarnadas no jogo afetivo. Referimo-nos
aos parceiros das existências passadas, ou,
mais claramente, aos Espíritos que se
corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em
muitos casos, pesa no ânimo dos
namorados, inclinando afeições
pacificamente raciocinadas para
casamentos
súbitos
ou
compromissos na paternidade e
na
maternidade,
namorados
esses que então se matriculam
na
escola
de
laboriosas
responsabilidades. Isso porque a
doação de si mesmos à
comunhão sexual, em regime de prazer sem
ponderação, não os exonera dos vínculos
cármicos para com os seres que trazem à luz
do mundo, em cuja floração, aliás, se é
verdade que recolherão trabalho e sacrifício,
obterão também valiosa colheita de
experiência e ensinamento para o futuro, se
compreenderem que a vida paga em amor
todos aqueles que lhe recebem com amor as
justas exigências para a execução dos seus
objetivos essenciais.
(De “Vida e Sexo”, Cap. III,. Emmanuel,
psicografia Francisco Xavier).
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