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Encarnação e Reencarnação  

É uma alma querida que retorna ao nosso seio. 

É uma luz divina que nos abençoa. 

De tempos passados que esperamos o esteio, 

Nas lições trazidas e nas vivências pelas quais lutamos! 

 

É um Vergel de conselhos, 

Um corolário reencarnado de flores.  

São os antigos amores 

que recebemos de Deus. 

 

A reencarnação vence a morte e nos ensina  

Que o tempo é uma flecha ligeira  

lançada no marco de uma fieira preparada pela disciplina. 

 

A vida embora seja imortal,  

É constituída de várias vivências,  

Onde cada encarnação sem igual, 

É o início de novas experiências. 

 

Quando se pensa na vida, 

E que somos todos iguais. 

Recorremos a Doutrina querida  

para evoluir com nossos ideais. 

  

O Espírito sopra aonde quer, 

ninguém sabe donde ele vem,  

Para onde ele vai. 

 

A inteligência se faz de trabalho e desafio 

na abençoada casa do Pai. 

Tantos amores, Tantas vidas nos suportam 

as dores, das Chegadas e Partidas. 

A matéria é inerte sem o espírito que lhe dá alma. 
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A consciência nos adverte na paciência e na calma. 

Quem saberá quantas existências já tenha vivido? 

Quem poderá afirmar com certeza  

Que Deus não vive na natureza,  

presidindo nossos sentidos? 

 

A encarnação é uma bênção 

A desencarnação apenas passagem 

A vida é uma grande lição,  

Em cada vivência, somos um personagem. 

 

É um papel que desempenhamos 

no Palco da Mãe Terra 

É um filme no qual sonhamos 

entre o amor e a guerra. 

 

Chegará um dia que estaremos remidos. 

As encarnações serão mais sublimadas. 

Os sofrimentos diminuídos 

E as esferas mais elevadas. 

 

O homem será evoluído em seu caráter moral 

O Espírito prevalecerá a matéria bruta , 

Não haverá tanta luta,  

O bem será sempre o bem, e não haverá o mal. 

 

Esperemos,trabalhemos unidos em sublime amor, 

não seremos jamais vencidos. 

Quando sofremos calados e sonhamos com o reino da verdade, 

Límpido, tranqüilo e impávido, 

Estabelecendo a toda a humanidade 

A reencarnação como sublime imposição 

para alcançarmos o Reino da Luz. 

Marta Deb 


