
CAPITULO IV – NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO 

NASCER DE NOVO. 

 

Comentários dos Itens 18 a 23 – Os laços de família fortalecidos pela 

reencarnação 

 

Leitura do Evangelho de João, Capítulo 3, Versículos 1 a 12: 

 

“Havia entre os fariseus um homem, cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. 

 

Ele veio até ele, Jesus, de noite, e lhe disse: “Rabbi, sabemos que vieste de Deus, 

como Mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com 

ele”. 

 

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. 

 

O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. 

 

Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo 

ou do alto. 

 

O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para 

onde vai; assim é todo aquele que foi gerado do espírito.” 

 

Em resposta, Nicodemos lhe disse: “como pode ocorrer estas coisas?” 

 

Em resposta Jesus lhe disse: “Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? 

Amém, amém, eu te digo que o que sabemos falamos, e o que vimos 

testemunhamos”, mas não acolhes o nosso testemunho. 

 

Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas 

celestiais?” 

 

Nessa passagem do Evangelho de João, vamos ter o diálogo entre Jesus e Nicodemos. 



 

Nicodemos pertencia a casta dos fariseus, que era uma ordem religiosa e política da 

época, caracterizada pela intolerância a tudo que se apresentava inovador devido ao 

grande apego às leis mosaicas e aos cultos externos. 

 

Os fariseus por possuírem muito conhecimento exerciam grande influência sobre o 

povo, que os viam como santas criaturas. 

 

Nicodemos, como fariseu, era politicamente influente e ocupava uma posição de 

destaque no meio social em que vivia. No entanto, Nicodemos era um homem bom e 

não via em Jesus uma ameaça, mas sim um Mestre.  

 

Mesmo preso às tradições religiosas vigentes, Nicodemos superou as barreiras das 

convenções e foi encontrar Jesus para conversar e aprender com ele. 

 

Quando Jesus diz a Nicodemos que: “Ninguém conhecerá o reino do céu, sem 

nascer de novo”, o doutor da lei fica perplexo e não entende o que Jesus quis dizer. 

 

Com essa frase, Jesus traz a ideia da reencarnação que é o mecanismo de progresso 

espiritual e instrumento de manifestação da justiça de Deus. 

 

Na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores nos esclarecem que: 

 

“Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.” 

 

Portanto, as inúmeras encarnações nos propiciam oportunidades para entender que o 

Reino de Deus está em nós e não em um lugar circunscrito a um espaço físico. 

 

Vamos analisar um trecho muito interessante desse diálogo de Jesus com Nicodemos.  

 

Jesus diz: 

 

“Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não 

pode entrar no reino de Deus.” 

 

Nascer da água significa nascer neste mundo com um corpo carnal, pois todos os 

corpos orgânicos e inorgânicos são, em última análise, produtos da água. Tudo nasce 

da água e vive da água. 

 

E o que significa nascer do Espírito? 

A vida material por si só não é bastante para efetuarmos a nossa evolução espiritual e, 

por isso, precisamos equilibrar a vivência na matéria e a vivência espiritual. 

A vida espiritual não é uma coisa visível, pois afeta somente o nosso “eu” íntimo. Ela 

reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual de cada 

um de nós. 

 



E é na vida espiritual que se manifestam os prazeres e os sofrimentos. De um lado as 

virtudes, a paz de consciência, a alegria de coração. E de outro, as paixões más, o 

remorso e a tristeza. 

 

Nos Itens 18 a 23, Kardec vai nos trazer esclarecimentos sobre os laços de família 

fortalecidos pela  reencarnação. 

 

Estudamos na semana passada que a reencarnação é a volta do Espírito à vida 

corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de 

comum com o antigo. 

 

Deus, na Sua infinita bondade, nos permite encarnar tantas vezes quantas forem 

necessárias para que possamos realizar o nosso aperfeiçoamento espiritual, seja na 

Terra ou em outros planetas, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. 

 

Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, pelo contrário, são 

fortalecidos e se estreitam.  

 

Os Espíritos formam na espiritualidade grupos unidos pela afeição e pela simpatia. A 

encarnação só os separa momentaneamente. 

 

Se uns estão encarnados e outros não, continuam unidos pelo pensamento. A união e 

a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os 

aproximou. 

 

Deus permite, nas famílias, as encarnações de Espíritos antipáticos ou estranhos, com 

o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para 

outros. 

 

Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons; seu caráter se abranda, 

seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. 

 

Assim, Espíritos estranhos ou antipáticos à família não estão nela por acaso. 

 

Emmanuel nos diz que:  

 

“Por mais atormentado que nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola 

bendita do reajuste onde, temporariamente, exercemos o ofício da redenção”. 

 

Nos núcleos familiares podem renascer Espíritos tornados adversários por ações 

negativas dos demais ou de alguns e que estão em busca de reparações, com suas 

exigências e dificuldades. 

 

Podem também ser Espíritos estranhos, que chegaram pela misericórdia de Deus 

numa família que pode auxiliá-los, porque seus membros já conquistaram valores 



espirituais ou então que precisam dessa prova para sedimentarem o aprendizado no 

bem. 

 

E também pode ser uma família que necessita da experiência difícil para desenvolver 

sentimentos de bondade, humildade e paciência. 

 

Para finalizar, temos um trecho da mensagem “Renasce Agora”, do livro “Fonte 

Viva”, onde Emmanuel esclarece que a expressão “ninguém conhecerá o reino do 

céu, senão nascer de novo”, pode também ser interpretada como a morte do homem 

velho, cheio de imperfeições, e o nascimento do homem novo: 

 

“Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. 

Dispondo, assim, de trezentas e sessenta e cinco ocasiões de aprendizado e 

recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a 

criatura, no abençoado período de uma existência? 

 

Conserva do passado o que for justo e bom, belo e nobre, mas não guardes do 

pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador 

revestimento. 

 

(...) 

 

Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. 

 

Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, 

em substituição às pesadas algemas do desafeto. 

 

(...) 

 

Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. 

 

Não olvides a assertiva do Mestre: - Aquele que não nascer de novo não pode ver o 

reino de Deus. 

 

Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para 

superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti 

mesmo, no tempo... 

 

Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã.” 
 


