ESPIRITISMO COMENTADO
POR QUE ACREDITAMOS EM REENCARNAÇÃO?
Jáder Sampaio

Existe reencarnação? O Espiritismo garante que sim. Apesar
disto um grande número de brasileiros crê ser fantasiosa e impossível a
Filosofia das vidas sucessivas.
De onde os espíritas retiram sua convicção na reencarnação?
Da comunicação dos espíritos? Sim, mas não somente. Pesquisadores
espíritas e não- espíritas já utilizaram diversos recursos da investigação
científica para tirar esta questão “a limpo”. E os resultados são bastante
significativos.
O Professor Ian Stevenson, médico e diretor do departamento
de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virgínia – EUA, já
investigou cerca de 2.000 casos de pessoas que se lembravam de vidas
passadas, principalmente crianças. Os sujeitos foram investigados em
diversas partes do mundo ocidental e oriental. Com os devidos cuidados
o pesquisador foi eliminando as hipóteses alternativas à reencarnação,
tais com fraude, memória ancestral, memória genética, percepção extra
sensorial e doença mental. Um livro dele já traduzido para o Português é
o clássico “Vinte Casos Sugestivos de Reencarnação “editado no Brasil
pela Editora Pensamento.
O Dr. H. J. Banerjee, da Universidade de Jaipur - Índia, já
pesquisou mais de 1100 casos, grande parte deles apenas explicável
pelo que ele denomina "memória extracerebral", uma vez que as
recordações dos sujeitos (investigadas e muitas vezes comprovadas)
parecem ser independentes do cérebro. Já temos publicado pela editora
Nórdica o livro "Vida Pretérita e Futura", onde ele narra quatro casos
significativos.
O pesquisador espírita Hermínio C. Miranda, autor de diversos
livros sobre o tema em questão, publicou recentemente o livro "Eu sou
Camille Desmoulins". Nele o autor relata uma investigação em que
utilizou o método de hipnose e regressão de memória. O sujeito
recorda-se de ter sido um personagem da Revolução Francesa. Miranda
faz uma coleta sistemática de dados, anterior à pesquisa histórica
(descartando assim as hipóteses de sugestão e telepatia). Depois
procura peritos e faz uma revisão de literatura a fim de avaliar os dados
obtidos. Os resultados são surpreendentes. O livro foi publicado pela
editora "Arte e Cultura".
Conclusão: Outros pesquisadores e livros podem ser
apresentados numa outra oportunidade, já que não pretendo abusar da
paciência do leitor. O que concluímos é que a reencarnação ganhou o
status de pesquisa científica. Começa a penetrar nas academias que já
estão se posicionando e até utilizando como paradigma de trabalho para
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a realização de psicoterapia. Longe vai o tempo em que se acredita só
porque alguém falou... O movimento espírita mostra-se bem atual e
acompanhando o que está acontecendo no mundo quanto postula a
reencarnação como um dos seus princípios fundamentais.
Publicado no Diário de Montes Claros de 5 de Janeiro de 1991.
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