
IR
C
-E
sp

iri
tis

m
o

Palestra 
Virtual 

 
Promovida pelo IRC-Espiritismo 

http://www.irc-espiritismo.org.br 
 
 

Tema: A Reencarnação 
 

Palestrante: Mauro Oper-
ti 
 

Rio de Janeiro 
11/05/2001 



IR
C
-E
sp

iri
tis

m
o

Organizadores da palestra:  
 
Moderador: "M_Alves" (nick: |Moderador|) 
"Médium digitador": "Carlos Felipe" (nick: Mauro_Operti) 
 
Oração Inicial:  
 
<|Moderador|> Senhor Jesus, Amado Mestre de todas as horas, 
mais uma vez te rogamos a benção e a paz para a realização de 
mais uma palestra virtual. Abençoa o nosso companheiro Mauro 
Operti que nos dirigirá as palavras na noite de hoje, para, 
com certeza, sairmos daqui com mais entendimento neste tema 
tão vasto que é a reencarnação. 
Pedindo mais uma vez que abençoe a todos nós, damos por ini-
ciado mais uma Palestra Virtual no Canal #Espiritismo. Graças 
a Deus! (t) 
 
Apresentação do palestrante:  
 
<Mauro_Operti> Boa noite, amigos. 
Pertenço ao Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, 
onde milito há cerca de 25 anos no trabalho de exposição dou-
trinária e algumas tarefas mediúnicas. (t) 
 
Considerações iniciais do palestrante:  
 
<Mauro_Operti> Estaremos falando esta noite acerca da questão 
da reencarnação. Quando se trata deste assunto, muitas são as 
questões que se apresentam: 
Toda reencarnação é planejada? 
Todos os detalhes da nova existência são cuidadosamente pre-
vistos? (t) 
 
Perguntas/Respostas:  
 
<|Moderador|> [01] <Buzza>Como se explica a rencarnação de um 
espírito, eminentemente mulher ou homem, em um corpo masculi-
no, ou ao contrário, gerando, na grande maioria das vezes, o 
que chamamos de homossexualidade? 
 
<Mauro_Operti> Sabemos que o sexo só existe na organização 
física. O espírito não tem sexo. 
Creio que é muito difícil, mesmo partindo desta premissa, ex-
plicar precisamente o que acontece para determinar as carac-
terísticas corporais de um espírito reencarnado. Todo o pro-
cesso reencarnatório é fundamentalmente determinado pelo que 
está impresso no mundo mental do espírito. 
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Dizem alguns instrutores espirituais que este conflito entre 
o psiquismo de um espírito encarnado e a estrutura corporal 
seria imposto como punição por desequilíbrios no campo sexual 
existentes na mente do reencarnante. É provável que isto a-
conteça em um grande número de vezes, mas dificilmente pode-
ríamos afirmar que isto acontece sempre. De qualquer modo, a 
existência de um conflito entre corpo e mente é certamente a 
expressão de um desequilíbrio na área afetiva. (t) 
 
<|Moderador|> [02] <Safiri> Boa noite Mauro... Podemos em uma 
reencarnação, de acordo com nossos esforços, evoluir mais do 
que estaria teóricamente previsto? Em caso afirmativo, nosso 
tempo na terra pode acontecer de diminuir? 
 
<Mauro_Operti> Será que poderíamos prever teoricamente o que 
vai acontecer no mundo mental e afetivo de um espírito, mesmo 
em condições bem determinadas? Eu acredito que não. (t) 
 
<|Moderador|> [03] <Norico> Boa Noite! Gostaria de saber 
quando exatamente ocorre a ligação entre o espírito e a maté-
ria? 
 
<Mauro_Operti> Este é um tópico controverso. Relatarei sucin-
tamente o que aconteceu com minha filha mais nova. 
Quando ela estava com cerca de 3 anos, em presença de minha 
mulher e de minha filha mais velha, relatou com detalhes o 
que havia acontecido nos momentos que antecederam a cesariana 
que a trouxe ao mundo. Descreveu os movimentos do médico, fa-
lou nos seus amigos que estavam ali para despedir-se dela e 
terminou o relato dizendo que "e aí ficou tudo escuro e eu 
entrei na sua barriga". Tudo isto sem que houvesse nenhuma 
indução por parte de minha mulher e de minha filha. 
Do meu ponto de vista particular, de tudo que li, ouvi e con-
versei a respeito do assunto, não creio que estes fenômenos 
reencarnatórios tenham regras estritas. A vida é muito rica, 
e as mentes dos espíritos e mesmo as dos homens guardam pos-
sibilidades de que ainda não temos conhecimento preciso. (t) 
 
<|Moderador|> [04] <Safiri> Todos acontecimentos em nossas 
reencanações estão previstos ? Por exemplo, um relacionamento  
não programado quando no plano espiritual, pode acontecer uma 
vez encarnados? Em caso afirmativo, porque Deus permita que 
aconteça? 
 
<Mauro_Operti>Em primeiro lugar, eu particularmente não gosto 
dessas expressões "Deus permite" ou "Deus proibe". Existem as 
leis naturais e existe, soberano, o Livre Arbítrio. Quando 



IR
C
-E
sp

iri
tis

m
o

falo em Livre Arbítrio falo não somente do espírito direta-
mente envolvido com o processo reencarnatório como de outros 
que sobre ele tenham ascendência ou que estejam a ele subor-
dinados. Em relação aos encontros afetivos pode haver uma 
previsão ou um desejo dos espíritos envolvidos, mas uma vez 
reencarnados as decisões vão muitas vezes em contrário do que 
se previa. (t) 
 
<|Moderador|> [05] <Norico> Li uma vez que certos obsessores 
se aproveitam de situações, como em motéis, por exemplo, para 
reencarnar sem nenhum planejamento espiritual. Isso pode o-
correr? 
 
<Mauro_Operti> Em princípio tudo pode ocorrer, desde que es-
teja dentro das leis naturais. 
O processo reencarnatório se opera dentro das leis de sinto-
nia entre espíritos e dentro das leis biológicas da heredita-
riedade. Assim, supondo que espíritos caracterizados como 
obssessores estejam afinizados com o casal e se não houver 
proteção por parte de espíritos que se interessem pelo par, 
pelo menos teoricamente isto seria possível. No entanto as 
circunstâncias que cercam a ligação mesmo fortuita entre duas 
pessoas são muito difíceis de serem analisadas. Mesmo que tal 
fato se dê, não sairá nunca das condições de afinidade e de 
merecimento que envolvem todos os espíritos afetados. E sendo 
assim, está tudo dentro da lei mesmo não sendo especialmente 
previsto. (t) 
 
<|Moderador|> [06] <|Moderador|> No caso dos embrioes conge-
lados, pode existir algum espírito ligado àquele embrião ou a 
ligação definitiva ocorre somente quando o mesmo é implantado 
na futura mãe? 
 
<Mauro_Operti> Eu não tenho competência para responder a tal 
questão. Reitero que muito pouco ou quase nada sabemos sobre 
a intimidade do processo reencarnatório. Acredito, porém, mas 
apenas como opinião pessoal, que a conjugação espírito embri-
ão só se dará após a implantação no útero. (t) 
 
<|Moderador|> [07] <Norico> Sei que nunca poderemos reencar-
nar como animais ou plantas, mas será que um dia já reencar-
namos como tais, quando éramos menos evoluídos? 
 
<Mauro_Operti> A evolução do princípio inteligente até a fase 
humana, ocorreu, pela leitura que faço do Livro dos Espíritos 
na parte relativa aos 3 reinos, pela passagem pelo que chama-
mos minerais, vegetais e animais. Esta opinião porém não é 
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aceita por todos os espíritas que não gostam da idéia de que 
a matéria bruta, sem a presença de uma estrutura biológica, 
mesmo a mais simples, possa servir de ponto de ligação para o 
princípio inteligente. No entanto, os capítulos II e III de 
"Evolução em dois mundos" apontam inequivocamente nesta dire-
ção. Para mim esta é uma visão majestosa da unidade da natu-
reza. Para mim não é estranho considerar que o ser espiritu-
al, na sua fase humana, nasceu a partir da união do príncipio 
inteligente com o átomo mais simples. (t) 
 
<@|Moderador|> [08] <Safiri> Como no desencarne, a perturba-
ção também ocorre no reencarne? 
 
<Mauro_Operti> Deve ser este o caso mais freqüente, porém, no 
relato que fiz no começo das minhas considerações, parece não 
ter havido perturbação considerável até o momento do nasci-
mento, se a interpretação que fiz do relato de minha filha 
está correta. (t) 
 
<|Moderador|> [09] <Dourado-sp> Os espíritos responsáveis pe-
la reencarnação via de regra são espíritos familiares e ou 
ligados ao livro da vida evolutivo do reencarnante, e ou es-
píritos especialistas em tal processo? Afinal, como podemos 
compreender esses companheiros? 
 
<Mauro_Operti> O fenômeno da reencarnação é uma lei natural e 
como tal ocorre com ou sem a intervenção de outros espíritos. 
A leitura restrita e literal de algumas obras de André Luís 
levou os espíritas a pensar na reencarnação como um processo 
"burocraticamente" limitado. 
Esta visão está ligada também a uma outra noção distorcida 
sobre a reencarnação, que é o tão falado "planejamento reen-
carnatório". Passou-se a considerar que todas as reencarna-
ções têm que passar por um planejamento detalhado e pela ação 
de equipes especializadas. No entanto o planejamento e a in-
terferência de grupos de espíritos especializados são casos 
muito particulares da reencarnação de espíritos com tarefas 
muito específicas. Na grande maioria dos casos o processo re-
encarnatório se dá levando em conta apenas a lei de afinidade 
e as leis da hereditariedade. É interessante consultar o li-
vro "Entre a Terra e o Céu", páginas 175 a 177 e o próprio 
Livro dos Espíritos na parte que fala da escolha das provas, 
pergunta 265. (t) 
 
<|Moderador|> [10] <titrigo> A reencarnação é um conceito an-
tigo? Ou seja, povos antigos já acreditavam nela? 
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<Mauro_Operti> Certamente. Entre os gregos, em Platão, 500 
anos antes de Cristo, já se fala claramente na volta do espí-
rito à vida corporal. Sem contar as tradições orientais, no 
hinduísmo, que já têm a noção de reencarnação claramente ex-
pressas. A noção de reencarnação parece ter sido uma explica-
ção natural em todos os tempos para as desigualdades da vida 
humana. (t) 
 
Oração Final:  
 
<[HELENA]> Amigos amados, vamos agora elevar nossos pensamen-
tos ao bom e amado Mestre Jesus 
agradecendo pela oportunidade desta noite em aqui estarmos 
aprendendo mais um pouco sobre essa doutrina consoladora o-
brigada pai amigo, pela oportunidade fornecida que os ensina-
mentos que tivemso hoje sejam absorvidos. Que possoamos usu-
fruir deles no nosso dia-a-dia. Obrigada pelo carinho e aco-
lhida que temos dessa casa de amor e caridade o CELD da aben-
çoada orientaçao do nosso amigo Cairbar Schutel e de todos os 
mentores que se fazem presentes em nosso auxilio. 
obrigada por tudo Jesus querido e perdoa-nos as falhas e nos 
permita Mestre a cada dia vislumbrar o camniho q no aproxmará 
cada vez mais de ti fica conosco agora e sempre. Que assim 
seja. Graças a Deus. (t) 


