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CONHECIMENTO SOBRE AS VIDAS PASSADAS
Muitos companheiros nos perguntam sobre a validade
dos conhecimentos ulteriores sobre a terapia de vidas
passadas e, sem termos a pretensão de analisar o trabalho, a
dedicação

e

psiquiatras

metapsíquicos e tantos outros estudiosos que

abordam o

tema

de

terapeutas,

psicólogos

na tentativa de lançar luzes ao sofrimento humano,

somos daqueles que reservamos o pensamento na apreciação
da barreira natural imposta por Deus e que em estado normal
não possibilita ao homem encarnado o conhecimento de
particularidades de suas pretéritas encarnações.
Deixamos

no

ar

a

estes

mesmos

companheiros

dedicados a pergunta se suportariam a verdade integral
daquilo que os animou em outras eras.
Será que sempre foram personificações de importância
capital

na

história

do

planeta,

como

reis,

rainhas,

conhecedores profundos e pessoas de influência?
Pensamos que não podemos interagir na vontade de
Deus, pois talvez o conhecimento do que fomos anularia-nos
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o mérito de vencer certas provações e barreiras impostas pelo
nosso orgulho e egoísmo. Teríamos uma vitória relativa
porque talvez não assimilaríamos a virtude que nos cumpre
calcificar ao coração, porém estaríamos à sombra, à distância,
realizando atos por puro mecanismo da razão na lei da
compensação, porém o grande trabalho interno de renovação
moral estaria incompleto porque entendemos, como Kardec,
que

a

evolução

é

conquista

paulatina

na

fieira

das

encarnações.
Ademais, outros de nós, sabedores de enormes débitos,
na fraqueza do desânimo, diante do que nos caberia cumprir
e resgatar para evoluirmos, cairiam em depressão profunda
no colapso integral do sistema nervoso.
Por isso, reservamo-nos na posição de respeitar todos
estes trabalhos com a alma humana, porém reconhecendo a
lei divina e respeitando-a no esquecimento necessário e justo
quanto às encarnações pretéritas para o próprio bem de
todos.
Ernesto
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