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RESUMO

A reencarnação é conhecida principalmente como um conceito espiritualista e religioso. Entretanto, graças a esfor-
ços de vários cientistas, a reencarnação começa a ser reconhecida como um conceito científico, passível de inves-
tigação sistemática e criteriosa. Neste trabalho, revisamos dois trabalhos de um desses cientistas, o Dr. Erlendur
Haraldsson, professor emérito do Departamento de Psicologia da Universidade da Islândia. Desenvolvendo linha
de pesquisa semelhante àquela dos pioneiros Banerjee e Stevenson, ele é autor e co-autor de mais de 300 publica-
ções, onde a maioria delas envolve o tema “vidas passadas”. Através de uma metodologia baseada em depoimentos
de crianças e testemunhas, e na investigação das peculiaridades de vida das personalidades lembradas pelas crian-
ças, Haraldsson mostra como é possível identificar os casos que fortemente sugerem a reencarnação. Ele também
discute as dificuldades e críticas em torno do assunto. Além de apresentar dois casos relevantes para a tese da
reencarnação, analisamos com base na Doutrina Espírita alguns problemas em torno dos casos mal sucedidos, bem
como das afirmações que não puderam ser confirmadas. Discutimos, ao final, a importância do estudo da reencar-
nação no contexto espírita e do movimento espírita.
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I INTRODUÇÃO

O conceito de reencarnação é conhecido desde a an-
tiguidade embora não se saiba precisar quando e onde
surgiu (WIKIPEDIA, 2016a). Esse conceito aparece nas
filosofias da Índia, na Grécia pré-socrática e entre os
Druidas (WIKIPEDIA, 2016a). Acredita-se que a ideia
da reencarnação, vista como ciclos de vida envolvendo
nascimento, morte e renascimento, decorreu de analogias
com os ciclos naturais de agricultura observados por esses
povos (ARA, 2008). Na atualidade, muitas religiões são
baseadas no conceito de reencarnação, embora apresen-
tem diferenças na forma como ela ocorre. O site “Rein-
carnation” do Wikipedia apresenta uma rápida revisão a
respeito das diversas religiões e filosofias que admitem a
reencarnação.

Portanto, a pluralidade das existências físicas, conhe-
cida mais popularmente como “reencarnação”, e também,
principalmente em meios não-espíritas, como palingene-
sia e/ou renascimento, consiste basicamente na multipli-
cidade das existências físicas daquilo que em Espiritismo
se chama o “princípio inteligente do universo” (KAR-
DEC, 1996a).

O Espiritismo tem a reencarnação como um dos
seus pontos fundamentais. Em O Livro dos Espíritos
(LE) (KARDEC, 1996a), a reencarnação é apresentada
como uma necessidade para o progresso da alma (ques-
tões 166a,b,c e 167); tendo como justificativa moral e
filosófica o princípio de justiça de Deus (questão 171).
Kardec baseia a validade da reencarnação em princípios
filosóficos e em fatos cotidianos como a diversidade de ap-

tidões nas pessoas (questão 222). Nas palavras de Kardec
(questão 222): “O melhor título que, ao nosso ver, reco-
menda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo,
lógica.”

Em Espiritismo, a pluralidade das existências cons-
titui princípio tão relevante para o desenvolvimento das
“Leis Morais” da Vida Universal (as quais são discutidas
na terceira parte de O Livro dos Espíritos), que Allan
Kardec cita tal conceito como um dos cinco princípios
básicos do Espiritismo (“Existência de Deus”; “Existên-
cia e Imortalidade da Alma”; “Comunicabilidade dos Es-
píritos”; “Pluralidade das Existências”; “Pluralidade dos
Mundos habitados”). Assim como ocorre com a chamada
“comunicabilidade dos Espíritos” ou “mediunidade” (ou-
tro princípio entre os 5 fundamentais!), as comprova-
ções científicas da chamada “reencarnação” evidenciam
a “Imortalidade da Alma”, o que ainda permanece sendo
um grande “tabu” para a maioria da população mundial
e, em particular, para a comunidade científica. Real-
mente, apesar da maioria da população da Terra “admi-
tir” a imortalidade da alma, essa “crença” ou “hipótese”
é muito vaga e pouco elaborada intelectualmente, o que
faz com que as consequências morais desta informação
sejam bem menos eficazes na evolução espiritual da mai-
oria dos indivíduos do que poderia e deveria ser. Nesse
sentido, “mediunidade” e “reencarnação” corroboram-se
mutualmente, pois ambas evidenciam a imortalidade da
alma.

A reencarnação é um dos principais fatores através
dos quais os mecanismos naturais da “Lei de Progresso”
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são desenvolvidos. De fato, o aumento da bagagem
intelecto-moral do Espírito faz com que seu leque de pos-
sibilidades experienciais aumente, cada vez mais, com o
cumprimento de etapas evolutivas preliminares. Assim, a
aquisição de pré-requisitos educacionais (no sentido mais
amplo da palavra, ou seja, envolvendo a chamada “edu-
cação integral”), os quais podem ser progressivamente vi-
venciados pelo ser à medida que o mesmo apresente mai-
ores possibilidades intelectuais, morais e espirituais. Essa
amplitude de caminhos evolutivos disponíveis para a per-
sonalidade (ou “persona”) específica de cada encarnação
é potencializada não somente pelo caráter acumulativo e
crescente das bagagens pretéritas, mas também pelo es-
quecimento do passado, que gera uma “maior liberdade”
para a busca de novas aquisições desde a primeira infân-
cia da nova encarnação.

Outros pesquisadores, pouco tempo depois de Kardec,
também investigaram a reencarnação, sendo que pode-
mos destacar José Maria Fernandez Colavida, que ficou
conhecido popularmente como o “Kardec espanhol”, pois
foi um dos grandes pioneiros do Espiritismo na Espanha,
o qual fez experimentações de regressão de memória em
torno do ano de 1887 (MONTEIRO, 2005); o Conde Al-
bert de Rochas (o tenente-coronel Eugène Auguste Albert
de Rochas d’Aiglun) (1837-1914) (LUCENA & GODOY,
1982), que publicou em 1911 a obra, até hoje reeditada,
As Vidas Sucessivas; e Gabriel Delanne, grande “após-
tolo do Espiritismo” que publicou Documents Pour Ser-
vir à l´Étude de la Réincarnation, o qual foi traduzido
ao português por Carlos Imbassahy com o nome de A
Reencarnação (DELANNE, 1924), entre outros.

O estudo de caráter científico (abrangendo traba-
lhos publicados em órgãos acadêmicos “oficiais” e traba-
lhos independentes) focado sobre vários aspectos envol-
vendo reencarnação, apresenta interessantes implicações
filosófico-religiosas, pois a compreensão das “aparentes”
descontinuidades do ser espiritual, em termos de perso-
nalidade, ainda representa um profundo desafio para o
melhor entendimento dos processos evolutivos do Espí-
rito. De fato, diversas especulações e polêmicas relaci-
onadas a supostas reencarnações que estão, atualmente,
vigentes no movimento espírita brasileiro e internacional
(e também na esfera dos “movimentos espiritualistas”!),
envolvendo anônimos, mas principalmente pessoas famo-
sas, demonstram como é necessário um maior aprofun-
damento doutrinário relacionado a esse tópico (NETO
SOBRINHO, 2015). Até certo ponto, tal dificuldade é
explicável, pois o próprio Codificador do Espiritismo, Al-
lan Kardec, situa a reencarnação como a verdadeira “A
Morte Espiritual” (Vide Obras Póstumas, Primeira Parte
- Influência Perniciosa das Ideias Materialistas (KAR-
DEC, 2005, p. 170), em função de ser um processo muito
mais drástico (do ponto de vista espiritual) visando uma
modificação de hábitos, do que a “morte física” propri-
amente considerada. De fato, quando o ser encarnado
desencarna, após passar por período de perturbação (de
caráter variável em termos de tempo e intensidade), ele
conserva a mesma consciência de si e de sua personalidade
que tinha quando encarnado. O mesmo não ocorre após a

reencarnação, na qual surge uma nova personalidade am-
parada pelo esquecimento do passado (KARDEC, 1996a,
questões 392 a 399), pela fragilidade física infantil (KAR-
DEC, 1996a, questões 382 e 383) e pelo impacto do
processo embriológico (KARDEC, 1996a, questões 339 a
360), o qual, pode abranger, inclusive, processos de redu-
ção perispiritual, conforme André Luiz (XAVIER, 1995)
assevera na obra Missionários da Luz, capítulo 13, inti-
tulado “Reencarnação”. Percebe-se disso, os desafios de
se pesquisar a reencarnação de modo científico.

A reencarnação, porém, não permaneceu restrita aos
grupos religiosos. Ela se tornou assunto de interesse
científico através do esforço de alguns pesquisadores como
Ian STEVENSON (1974), Jim B. TUCKER (2005), An-
tonia MILLS (1994), Satwant Pasricha (BAKER & PAS-
RICHA, 1979), Godwin Samararatne (STEVENSON &
SAMARARATNE, 1988), e Erlendur Haraldsson (HA-
RALDSSON & ABU-IZZEDIN, 2002; HARALDSSON,
2014). No Brasil, seguindo a mesma metodologia de pes-
quisa de Stevenson, temos o trabalho Reencarnação no
Brasil, de H. G. ANDRADE (1988).

Diferentes abordagens científicas têm sido desenvol-
vidas visando o estudo de evidências e características
inerentes ao processo reencarnatório: Retrocognições es-
pontâneas (envolvendo o chamado “Deja Vu”, associa-
ções de ideias, e outros processos) (FIORE, 1996), re-
trocognições fomentadas por sugestão, com o paciente
consciente ou sob hipnose, nos quais podemos destacar o
trabalho de Helen Wambach, psicóloga norte-americana
que reuniu cerca de 1.100 relatórios de pessoas “regre-
didas” a vidas passadas e utilizou de rigorosa avaliação
estatística para o tratamento de dados em vista de não
considerar as regressões individuais como uma prova da
reencarnação (LAPA, 2009); Terapia de Vidas Passadas
(TVP) (NETHERTON & SHIFFRIN, 1984); lembran-
ças reencarnatórias de crianças (STEVENSON, 1983);
estudo de marcas de nascença e suas correlações com epi-
sódios de vida passada, sobretudo quando o ser reencar-
nado teve um curto intervalo entre reencarnações (STE-
VENSON, 1993); estudo de casos resolvidos (aqueles nos
quais as personalidades das respectivas reencarnações são
totalmente identificados) e casos não resolvidos, isto é,
casos em que a personalidade anterior não é identificada,
pelo menos com significativa precisão, mas que não dei-
xam de fornecer importantes evidências do processo reen-
carnatório (HARALDSSON, 2014). Um exemplo típico
desse fenômeno é o domínio de difíceis línguas estrangei-
ras, as quais, muitas vezes, tem origem completamente
diferente da língua nativa do indivíduo na nova encarna-
ção. Nesse contexto, poderíamos citar a capacidade lin-
guística fenomenal de Francisco Valdomiro Lorenz, que,
sem ter tido facilidade para estudar, em termos de educa-
ção formal, em função de dificuldades econômicas, domi-
nava um número extraordinário de idiomas (a priori, se-
riam mais de 100 idiomas) com grande proficiência, desde
a juventude (WIKIPEDIA, 2016b); avaliação de supostas
reencarnações, cuja informação básica foi obtida através
de revelação mediúnica, seja de indivíduos famosos, seja
de anônimos (poderíamos citar, a título de ilustração, a
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informação contida no livro de autoria espiritual de Vi-
anna de Carvalho, pela mediunidade de Divaldo Pereira
Franco, intitulado Reflexões Espíritas, que afirma que Al-
lan Kardec é a reencarnação do precursor da Reforma
Protestante, Jan Huss (FRANCO, 1991)).

Ian Stevenson é um dos pioneiros e referência nessa
área de pesquisa. Stevenson foi um médico psiquiatra,
nascido na cidade de Quebec, no Canadá, em 31 de ou-
tubro de 1918 e tendo desencarnado, vítima de pneumo-
nia, em Charlosttesville em 8 de fevereiro de 2007. Foi
professor de psiquiatria e Diretor de Divisão de Estu-
dos da Personalidade na Universidade de Virginia, nos
Estados Unidos. Nos anos de 1950, inspirado por um en-
contro com Aldous Huxley, tornou-se um pioneiro no es-
tudo médico sobre os efeitos do LSD (ANDRADE, 2002;
WIKIPEDIA, 2016c). Em 1958 e 1959, Stevenson escre-
veu ativamente na conceituada revista Haper, incluindo
temas como doenças psicossomáticas e percepção extra-
sensorial e, em 1958, foi o vencedor em uma competição
de ensaios sobre fenômenos paranormais e vida após a
morte promovida pela organização parapsicológica Ame-
rican Society for Psychical Research, em homenagem a
um dos pioneiros da área, William James (1842-1910). A
partir desse momento, Stevenson passa a estudar profun-
damente os fenômenos paranormais, tornando-se o fun-
dador da moderna pesquisa científica a respeito da reen-
carnação e ficando famoso por recolher e analisar meti-
culosamente casos de crianças que pareciam lembrar de
vidas passadas sem o auxílio da hipnose. Após a pu-
blicação de seu primeiro ensaio sobre reencarnação em
1966, o inventor da fotocopiadora, Chester Carlson, cus-
teou as suas primeiras visitas de campo à Índia e ao Sri
Lanka. Quando Carlson faleceu (1968), legou um milhão
de dólares para manter uma cadeira na Universidade da
Virgínia, e mais um milhão de dólares para o próprio
Stevenson, com o intuito de que a pesquisa sobre a re-
encarnação não parasse. O trabalho de pesquisa sobre
reencarnação realizado pelo psiquiatra também recebeu
significativo apoio financeiro de Eileen J. Garrett (1893-
1970), um dos fundadores da Parapsychological Funda-
tion (WIKIPEDIA, 2016c). Stevenson levantou cerca de
2600 casos que sugerem reencarnação, sendo autor de
vários livros e artigos sobre reencarnação (ANDRADE,
2002). Stevenson aposentou-se em 2002, deixando o seu
trabalho para sucessores, dirigidos por Bruce Greyson.
Jim Tucker, um psiquiatra infantil, continua o trabalho
de Ian Stevenson com crianças, concentrando-se em casos
norte-americanos (WIKIPEDIA, 2016c).

Stevenson desenvolveu um método de pesquisa que
envolve a documentação dos testemunhos de crianças que
se diziam personalidades de outra encarnação, e pessoas
próximas. Esse método, que será descrito em mais de-
talhes adiante, se baseia na verificação das concordân-
cias entre o que a criança diz, o que testemunhas des-
crevem a respeito do que a criança disse, e de fatos que
podem ser levantados sobre a personalidade falecida que
a criança diz que foi. A respeito da obra Reencarnação
- Vinte Casos (STEVENSON, 2010), segundo o reno-
mado cientista, astrônomo e divulgador da ciência Carl

Sagan (1934-1966), “este é um dos poucos estudos sobre o
fenômeno paranormal que merece, efetivamente, ser ana-
lisado” (inserto em nota explicativa sobre o autor Ian
Stevenson, na obra Reencarnação - Vinte Casos (STE-
VENSON, 2010)).

No prefácio da edição revisada de sua obra Crianças
que se lembram de vidas passadas- edição revisada (STE-
VENSON, 2011), Ian Stevenson faz interessante comen-
tário sobre o avanço da linha de pesquisa relacionada
ao estudo das evidências de reencarnação e cita elogi-
osamente vários pesquisadores, incluindo Erlendur Ha-
raldson, recomendando o estudo dos referidos autores.
Vejamos a transcrição da análise:

“Feliz é o autor que consegue perceber avanços em um
assunto ao revisar um livro escrito há pouco mais de
uma década. Eu tenho essa felicidade por diversas
razões.

O primeiro avanço surgiu a partir da publicação de
estudos refeitos. Até os anos 1980, trabalhei pra-
ticamente sozinho na investigação de crianças que
afirmam se lembrar de vidas passadas. Tive a grande
ajuda de intérpretes e assistentes extremamente com-
petentes e sérios, mas eles não podiam realizar e pu-
blicar estudos independentes. Logo depois da publica-
ção da primeira edição desse trabalho, outros inves-
tigadores começaram a publicar relatórios de tais ca-
sos independentemente de mim. Mais do que isso, de
modos diferentes, esses novos investigadores assumi-
ram projetos criativos que levaram a pesquisa além do
que eu havia conseguido fazer. Muitos dos textos adi-
cionais e de muitas referências acrescentadas nesta
edição têm origem no trabalho deles. Estou pensando
aqui (em ordem alfabética) em Erlendur Haraldsson,
Jürgen Keil, Antonia Mills, Satwant Pasricha e Jim
Tucker. Enquanto eles viajavam mais, eu viajei me-
nos. Diminuí o ritmo de minhas investigações para
economizar tempo para escrever. Investiguei os casos
que resumo no capítulo 4 há muitos anos. Também
foi o que fiz com os dois casos que adicionei aos doze
incluídos na primeira edição deste trabalho. Acon-
selho aos leitores, que desejam estudar os relatórios
de casos recentemente investigados, que estudem as
publicações de meus colegas” (Ian Stevenson) (STE-
VENSON, 2011).

Dentro dessa linha de pesquisa e utilizando metodo-
logia de trabalho semelhante daquela desenvolvida por
Ian Stevenson, destacamos o pesquisador contemporâneo
Erlendur Haraldsson, o qual vem publicando trabalhos
acadêmicos em revistas científicas diversas (incluindo al-
gumas que são indexadas em bases de dados científicas
ortodoxas), atraindo a atenção de céticos e materialistas.
O propósito deste artigo é, portanto, apresentar E. Ha-
raldsson e alguns casos estudados por ele. Vamos, tam-
bém, analisar as críticas comuns a esse tipo de trabalho
de pesquisa contextualizando-a dentro dos princípios fun-
damentais do Espiritismo.
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II O TRABALHO DE ERLENDUR HARALDS-
SON

Erlendur Haraldsson é professor emérito do Departa-
mento de Psicologia da Escola de Ciências da Saúde da
Universidade da Islândia. É autor e co-autor de um to-
tal de 300 publicações dentre livros, artigos científicos,
trabalhos em conferências e artigos de divulgação (HA-
RALDSSON, 2016). Ele foi editor da revista European
Journal of Parapsychology no período de 1975 a 1985
e, atualmente, é membro do conselho editorial das re-
vistas International Journal for the Psychology of Reli-
gion (1991-presente), e Zeitschrift für Anomalistik (1999-
presente).

Um dos pontos fortes do trabalho de Haraldsson é
a investigação dos casos de reencarnação baseados em
lembranças de crianças e no testemunho dos familiares e
amigos das mesmas. Em artigo recente traduzido para
o português, HARALDSSON (2014) descreve a metodo-
logia de investigação desse tipo de fenômeno e alguns
casos que podem ser considerados como evidências em
favor da reencarnação. Vamos, primeiro, descrever a me-
todologia empregada por Haraldsson nessas pesquisas e,
depois, descrever dois casos que fortemente sugerem a
reencarnação. Os nomes das crianças dados adiante são
fictícios para preservar suas identidades.

II. A A Metodologia de Haraldsson

Investigar a veracidade de lembranças de crianças en-
volvendo fatos e personagens de outras vidas não é uma
tarefa trivial. Como dito antes, o esquecimento do pas-
sado, a formação de um novo corpo com um novo cérebro
e o novo meio familiar em que a alma renasce são fato-
res que dificultam qualquer trabalho de investigação de
vidas passadas.

A metodologia empregada por Haraldsson é baseada
nos métodos de STEVENSON (1974, 2010). Ela con-
siste (HARALDSSON, 2014) de entrevistas feitas pelo
pesquisador diretamente à criança e a pessoas que con-
vivem ou conviveram com ela como os pais, irmãos, tios,
empregados, etc., e que possam ter testemunhado seus
relatos sobre a vida passada. A partir das entrevistas,
uma análise é feita para averiguar a coerência e consis-
tência das afirmações feitas em diversas ocasiões, bem
como o número de coincidências nos testemunhos, isto é,
quantas pessoas descrevem determinado comentário feito
pela criança. Quanto mais coincidências, mais provável
é que a afirmativa da criança seja autêntica. Uma aná-
lise também é feita para verificar e distinguir o que a cri-
ança poderia estar falando que se refere a eventos que ela
aprendeu no ambiente da sua encarnação atual. Como
diz HARALDSSON (2014) “Se este não é o caso e há
um razoável consenso sobre as afirmações, então o caso
é considerado merecedor de uma investigação mais pro-
funda.” As entrevistas não ocorrem numa única vez e a
criança é entrevistada após algum tempo para averiguar
a coerência de seus testemunhos.

Uma vez confirmada a coerência dos testemunhos da
criança, o próximo passo consiste em investigar a exis-

tência de alguma pessoa falecida cujas características
concordam com as afirmações feitas pela criança. Se-
gundo HARALDSSON (2014), em geral encontra-se uma
pessoa que parece corresponder às descrições feitas pela
criança. Daí, investiga-se os detalhes dessa pessoa para
verificar se, de fato, há indícios mais precisos. Isso é
desenvolvido através de entrevistas feitas aos familiares
do(a) falecido(a), e busca por informação e documentos
relacionados a ele(a) como certidões de nascimento e de
óbito, empregos, afiliações, laudos de necropsia, etc.

A metodologia, portanto, é em princípio simples como
descrito acima. As dificuldades, entretanto, decorrem das
peculiaridades de cada caso. Nem sempre é fácil distin-
guir o que é imaginação e fantasia infantil, de afirmações
positivas com relação a fatos de outra vida. Por falta
de espaço, vamos descrever apenas os casos da menina
Thusita Silva (HARALDSSON, 2014) e do menino Na-
zih Al-Danaf (HARALDSSON & ABU-IZZEDIN, 2002)
que se destacam pelo número enorme de afirmativas feitas
pelas respectivas crianças, com relação às personalidades
da vida anterior, que foram posteriormente confirmadas.
Antes, porém, ainda nessa seção, vamos rapidamente co-
mentar sobre outros dois casos descritos por HARALDS-
SON (2014) que não foram tão positivos assim.

O primeiro caso não bem sucedido, descrito por HA-
RALDSSON (2014), é o do garoto Prethiba Gunawar-
dana que vivia no subúrbio de Colombo, no Sri Lanka.
Segundo a mãe do garoto, ele começou a falar sobre vidas
passadas com pouco mais de 2 anos após uma crise febril.
Ele contava 4 anos quando Haraldsson entrevistou ele e
seus familiares. Prethiba houvera descrito quem fora na
outra vida, onde morava e a forma como faleceu. Ele
forneceu detalhes como o nome da personalidade da vida
anterior, a cidade onde morava e descreveu um acidente
de carro onde teria sofrido queimaduras graves. Infe-
lizmente, não foi possível encontrar uma pessoa que se
encaixasse nas descrições do menino e, assim, verificar
a veracidade dos dados. Alguns detalhes foram menci-
onados por Haraldsson a respeito do menino Prethiba.
Primeiro que “Prethiba não apresentava traços compor-
tamentais incomuns que pareciam relacionados às suas
afirmações.” Em seu estudo mais recente, HARALDS-
SON (2014) analisou o perfil psicológico das crianças
tendo observado “sinais de Transtorno de Estresse Pós-
Traumático, provavelmente por causa das alegadas lem-
branças de como elas morreram.” Embora não pudesse
ter sido comprovado, esse caso chama a atenção por al-
guns detalhes como quando, por ocasião de levá-lo até a
cidade onde teria vivido a outra encarnação, o menino,
espontânea e corretamente, afirmou, pouco antes de che-
garem, que a cidade já estava se aproximando e forneceu
corretamente o nome de um rio perto da cidade. Isso,
sabendo que o menino nunca visitara essa cidade, nem
ninguém tivesse mencionado tais detalhes a ele ou perto
dele.

O segundo caso foi um pouco melhor em termos de
afirmativas positivamente verificadas, porém ainda não
completamente conclusivo. É o caso do menino Wael
Kiwan do Líbano. Embora apresente várias limitações,
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esse caso permitiu verificar algumas “afirmações alta-
mente específicas feitas pelo sujeito, o que nos permi-
tiu identificar uma pessoa falecida cujos eventos de vida
se assemelhavam muito àqueles que o menino havia des-
crito.” (HARALDSSON, 2014). Como nos vários casos
similares pesquisados por Haraldsson, os pais informa-
ram que desde cedo o menino se dizia ser outra pessoa,
que morava em outro lugar, tinha outra família, e dava
alguns detalhes de sua outra vida. Alguns detalhes como
ele dizer que tinha mais de uma casa e que para ir para
sua outra casa ele tinha que viajar de avião, chamaram a
atenção do pesquisador. Ao mostrarem fotos da família
da personalidade da outra vida, o jovem Kiwan foi capaz
de reconhecer corretamente a si mesmo, seu pai, sua irmã
e uma tia, mas não foi capaz de reconhecer sua mãe, uma
irmã gêmea e um irmão. Realmente, constatou-se que a
personalidade da outra vida houvera se mudado para os
Estados Unidos, o que confirma a afirmação de Kiwan
de que tinha outra casa num lugar onde tinha que ir de
avião. Porém, o gênero de morte descrito pelo menino
não confere com as informações obtidas por Haraldsson.
Em resumo, de 17 afirmações feitas por Kiwan, 12 foram
confirmadas, 2 estavam incorretas e 3 indeterminadas,
isto é, que não foi possível saber se eram ou não corretas.

A seguir, descreveremos os casos nos quais um número
maior de afirmações foi confirmado pela investigação de
Haraldsson, casos esses que são considerados fortemente
sugestivos de reencarnação.

II. B O Caso Thusita Silva

O caso da menina Thusita Silva foi descrito por HA-
RALDSSON (2014) como um caso “particularmente in-
teressante porque as afirmações da menina foram regis-
tradas por nós antes de qualquer pessoa e os eventos de
vida que correspondiam às afirmações de Thusita foram
encontrados.” Segundo a família, a menina desde os 2
anos e meio falava que fora uma outra pessoa em uma
cidade não muito distante. Quando a menina tinha 8
anos de idade, o irmão mais velho foi até a cidade pro-
curar informações, mas não encontrou nada. Haraldsson
conta que ele repreendeu a irmã e nunca mais retornou à
cidade.

O desinteresse da família de Thusita por buscar mais
informações sobre as lembranças de Thusita foi, talvez,
um ponto forte do presente caso. Isso pois, quando Ha-
raldsson iniciou o estudo desse caso, foi possível investi-
gar os detalhes a respeito da personalidade da outra vida
de modo isento de influências anteriores. Haraldsson rea-
lizou dezenas de investigações com crianças do Sri Lanka
(mais de 60 casos) e do Líbano (mais de 30). Ele co-
menta que há uma influência cultural das famílias dessas
crianças (HARALDSSON & ABU-IZZEDIN, 2002; HA-
RALDSSON, 2014) porque a religião delas aceita a ideia
da reencarnação. Logo, quando as crianças descrevem
lembranças de outras vidas, isso não é amaldiçoado ou
reprimido pelos pais, embora algumas mães temem que
as crianças as repilam ao fazer menção da outra mãe que
tiveram na outra vida (HARALDSSON, 2014).

Em resumo, Thusita forneceu um total de 28
afirmações, onde 17 foram confirmadas, 7 foram conside-
radas erradas, e 4 permaneceram indeterminadas. Dentre
as afirmações que foram demonstradas estarem erradas
temos o primeiro nome do pai de Thusita (mas ela acer-
tou o sobrenome da família); a existência de uma sobri-
nha dela; a cor de uma bicicleta (ela acertou que tinha
uma bicicleta); que ia para o trabalho de bicicleta; que
trabalhava num hospital; que vestia um uniforme branco
com chapéu e sapatos; e que o marido era carteiro. As in-
formações que foram demonstradas estarem certas são: o
nome da cidade, Akuressa, onde ela vivia; o sobrenome do
pai; a existência de rio ou córrego perto de onde morava;
a existência de uma ponte que se quebrou; que era ca-
sada; que ela caiu num rio e se afogou, que estava grávida
quando faleceu por afogamento, e que o marido pulou no
rio para tentar salvá-la; que tinha uma casa maior do que
a atual e com paredes coloridas e um grande portão; que
tinha uma bicicleta e saia sozinha com ela; que o hospital
era distante de casa; que a mãe tinha uma máquina de
costura; e que eles tinham um carro.

Das afirmativas que foram comprovadas destacam-se
os detalhes envolvidos no gênero de morte da personali-
dade da vida anterior. É notável que um conjunto grande
de detalhes tenham sido todos confirmados! Nesses ca-
sos, os erros podem ser explicados como confusões nas
lembranças, influência da vida atual, enquanto que os
acertos são valiosos, ainda mais quando formam um con-
junto grande de detalhes, pois se torna improvável obtê-
los apenas por mera tentativa e chance.

Segundo Haraldsson, a família de Thusita alegou ja-
mais ter tido contato anterior com a cidade, Akuressa,
ou com a família da personalidade da vida anterior de
Thusita. A distância entre Akuressa e Elpitiya, onde
Thusita nasceu, é de aproximadamente 50 km o que su-
gere uma certa dificuldade de se ter notícias do local.
Haraldsson comenta que em casos como esse “... em
que as afirmações da criança foram registradas antes que
qualquer pessoa anterior fosse identificada são de grande
importância, uma vez que, nesses casos, se pode ter a
certeza de que as afirmações da criança não estão conta-
minadas.”

II. C O Caso Nazih Al-Danaf

O Caso Nazih Al-Danaf mereceu um artigo completo
em vista do enorme conjunto de “coincidências” que fa-
voreceram a hipótese da reencarnação como explicação
científica mais viável para explicar as lembranças do jo-
vem.

Nazih Al-Danaf é um menino da cidade de Baalch-
may, localizada a 15 milhas de distância ao leste de Bei-
rut, capital do Líbano. O interesse por esse caso decorreu
do fato de que havia um bom número de testemunhas
das afirmações que o menino fez nos primeiros anos de
sua infância sobre a outra vida. HARALDSSON & ABU-
IZZEDIN (2002) descrevem que a família e o endereço da
personalidade da outra encarnação foram encontrados se-
guindo as direções dadas por Nazi. As duas famílias são
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completamente estranhas uma da outra, sem nunca terem
tido nenhum tipo de contato. Houve um número elevado
de reconhecimentos feito pelo menino quando entrou em
contato, pela primeira vez, com a esposa e filhos da perso-
nalidade da outra vida. Além disso, a família do falecido
fez inúmeros testes com o menino Nazi, através de per-
guntas pessoais sobre eles, sobre a personalidade da vida
anterior, suas memórias, fatos que marcaram a vida da
família, etc. A família da personalidade anterior de Na-
zih ficou tão impressionada com os acertos e comentários
a respeito deles que aceitou o jovem como sendo a reen-
carnação do membro da família outrora falecido. Alguns
detalhes são fornecidos a seguir.

• O método de investigação consistiu dos passos des-
critos no começo da seção II deste artigo. As en-
trevistas foram feitas com os pais de Nazi, suas 6
irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Logo,
foi possível analisar a coerência entre vários teste-
munhos, o que valida ainda mais a autenticidade
de cada afirmação. Por exemplo, se uma afirmação
fosse algo inventado ou exagerado por algum fa-
miliar, os diversos testemunhos permitiriam desco-
brir contradições, o que não ocorreu com a maioria
das afirmações relatadas. Além disso, as entrevis-
tas ocorreram em mais de um momento, de modo
que fosse possível detectar falhas ou inconsistên-
cias entre testemunhos de uma mesma pessoa. As
afirmações de Nazih que foram descritas por maior
número de testemunhas foram (HARALDSSON &
ABU-IZZEDIN, 2002): As afirmações “I carry two
pistols.” (Eu carrego duas pistolas), “I carry four
grenades. I know how to handle them.” (Eu car-
rego quatro granadas. Eu sei como manejá-las),
e “I am a fearless strong person, ”qabadai”.” (Eu
sou uma pessoa destemida.) foram descritas por 9
testemunhas diferentes;

• As afirmações “I am big; I am not small.” (Eu sou
grande. Eu não sou pequeno.), “My children are
young. I want to go and see them.” (Minhas crian-
ças são jovens. Eu quero ir vê-las.), e “I have a mute
friend.” (Eu tenho um amigo mudo.) foram descri-
tas por 8 testemunhas diferentes; As afirmações “I
have a lot of weapons. I want to bring them here.”
(Eu tenho um monte de armas. Eu quero trazê-las
para cá.), “My wife is prettier than you. Her eyes,
mouth are prettier.” (Minha esposa é mais bonita
que vocês. Os olhos dela e a boca são mais boni-
tos.), e “I have a house. I will show you where it
is.” (Eu tenho uma casa. Eu vou mostrar pra vo-
cês onde fica.) foram descritas por 7 testemunhas
diferentes.

Quando Haraldsson e Abu-Izzeddin encontraram a fa-
mília Al-Danaf, conversaram com a mãe de Nazih que
informou-os que quando tinha um ano e meio de idade,
ele começou a usar palavras que ninguém esperava que
nessa idade as crianças falassem. Ela disse que ele dizia
que “não era pequeno, era grande”, que “ele andava com

pistolas”, que “ele carregava quatro granadas”, etc. Dizia
que “minhas crianças são jovens e eu quero ir vê-las.”
Nazih dizia, então, que queria ir a sua casa (a casa da
personalidade da outra vida) e que precisava resgatar al-
gum dinheiro emprestado a outrem. O nome de Nazi, na
outra vida, era Fuad. Como Nazih comparava a esposa
da vida anterior com a sua mãe atual, ela não incentivava
a ida de Nazih ao local de sua personalidade de vida an-
terior.

Nazih descreveu que teria morrido através de um as-
sassinato por pessoas armadas que atiraram nele. Ele
descreve a lembrança de estar sendo levado por uma
ambulância onde tomou uma injeção, mas não resistiu.
Ele teria mostrado a sua mãe atual onde tomou a in-
jeção, mas Haraldsson menciona que não há nenhuma
marca de nascimento no local. HARALDSSON & ABU-
IZZEDIN (2002) comentam que “Não somente as lem-
branças da vida anterior de Nazih impressionaram sua fa-
mília atual, mas também algumas características de com-
portamento incomuns para uma criança da idade dele.
Quando ele via uma caixa de cigarros, ele queria fumar
um cigarro. Se alguém tomava whisky, ele também que-
ria. Esse comportamento perdurou enquanto ele falava da
sua vida anterior, até que a família dessa personalidade
foi identificada.”

Haraldsson e Abu-Izzeddin conheceram Nazih quando
ele tinha 8 anos. Geralmente, segundo HARALDSSON
& ABU-IZZEDIN (2002), as crianças param de falar das
vidas anteriores com 5 ou 6 anos de idade. Algumas man-
tém lembranças, outras esquecem totalmente. No caso de
Nazih, esse esquecimento não aconteceu antes dele en-
contrar e visitar a família da vida anterior. Os pais de
Nazih contaram como foi a primeira vez que ele visitou
sua antiga casa. “Quando eles chegaram a uma intersec-
ção em Qaberchamoun, onde seis estradas convergiam,
Sabir (pai de Nazih) parou o carro e perguntou a Nazih
para onde seguir. Nazih apontou a estrada à esquerda
e no sentido de descida, e disse ao pai que continuasse
nessa estrada até chegar a uma estrada que se bifurca la-
deira acima. ”Minha casa é lá.” ” (HARALDSSON &
ABU-IZZEDIN, 2002, p. 370).

Após chegarem ao local, Nazih desceu do carro e foi
procurar sua casa, mas foi sua mãe quem fez o primeiro
contato com aquele que seria o filho da personalidade
da vida anterior de Nazih, Kamal Khaddage, que estava
na rua lavando um carro. Ela interpelou Kamal a res-
peito das informações da pessoa que teria falecido e mo-
rava naquela região. Quando HARALDSSON & ABU-
IZZEDIN (2002), posteriormente, entrevistaram Kamal,
ele disse que embora não se lembrasse com detalhes desse
primeiro encontro, ele se lembrava que a descrição dada
pelo garoto se encaixava bem com o perfil do falecido pai.
Nesse momento, eles descobriram a primeira informação
correta: o nome do pai de Kamal era Fuad Khaddage.

A antiga esposa de Fuad, Najdiyah Khaddage,
afirmou (HARALDSSON & ABU-IZZEDIN, 2002, p.
371): “Quando Nazih veio aqui, eu estava colhendo azei-
tonas em nosso jardim um pouco distante. Minhas cri-
anças gritaram dizendo que tinha uma garoto que dizia
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que ele era o pai delas, e queriam que eu viesse ver se
ele me reconhecia. Eu fui até eles e disse a mãe dele que
meu marido morreu em uma guerra. Quando ele me viu,
ele olhou como se me conhecesse, olhando-me dos pés a
cabeça. Kamal disse a ele: é ela [sua esposa anterior] ou
não? Nazih sorriu.” HARALDSSON & ABU-IZZEDIN
(2002) descrevem, então, os testes que a família Khadage
fez com Nazih. Por exemplo, Najdiyah perguntou “quem
construiu a fundação do portão na entrada da casa?” ao
que Nazih respondeu: “um homem da família de Faraj.”,
que estava correto. Najdiyah fez várias outras pergun-
tas, mostrou a casa e observou a reação e comentários de
Nazih, bem como questionou-o sobre acontecimentos an-
tigos do casal como quando um acidente ocorreu com ela
ou quando uma de suas filhas ficou doente. Não somente
ele respondeu corretamente como, também, lembrou de
episódios não pensados por Najdiyah naquele momento.

O irmão de Fuad Khadage, Sheikh Adeeb, também fez
vários testes com Nazih como, por exemplo, ao mostrar
uma foto de três pessoas e pedir para ele identificá-las.
Nazih, mais uma vez, fez isso corretamente.

A tabela 2 do artigo da Referência (HARALDSSON
& ABU-IZZEDIN, 2002) enumera ao todo 15 testes feitos
pelos familiares de Fuad Khadage com Nazih. Todos eles
foram respondidos corretamente pelo garoto.

Considerando apenas as afirmações feitas quando Na-
zih era menor, antes de visitar a família da outra vida,
de 23 afirmativas feitas por Nazih a respeito de sua
vida anterior, 17 foram confirmadas, 5 não puderam ser
verificadas e 1, embora não possa ser verificada, foi con-
siderada por HARALDSSON & ABU-IZZEDIN (2002)
como sendo incorreta por ser improvável que é a respeito
da injeção recebida na ambulância. Ao todo, incluindo os
testes feitos pela família Khadage, foram 31 afirmações,
de onde 25 foram confirmadas estarem corretas.

HARALDSSON & ABU-IZZEDIN (2002) afirmam
que o principal ponto fraco desse caso é o fato de não
haver gravações das afirmações de Nazih antes dele en-
contrar a família da vida anterior. Porém, isso é com-
pensado pelo fato de existirem muitas testemunhas que
registraram as afirmações do menino e que foi possível
observar o elevado grau de coerência e concordância en-
tre elas. HARALDSSON & ABU-IZZEDIN (2002) argu-
mentam que:

“Quando avaliamos este caso, deve se ter em mente
que milhares de homens foram mortos durante a
guerra civil no Líbano, muitos andavam com armas
de vários tipos, e deveriam ter casa, família e filhos.
Entretanto, Nazih fez várias afirmações específicas.
Nós podemos perguntar quantos daqueles homens que
morreram na guerra tinham um amigo mudo e uma
caverna perto de suas casas, tinham dado ao irmão
uma pistola Checki 16, e tinham um portão da frente
de suas casas construído por um homem da família
de Faraj?”

A chance de várias testemunhas fazerem afirmações
coerentes sobre eventos específicos e que sejam todas ver-
dadeiras é muito pequena. Por essa razão, Haraldsson

considera esse caso um dos mais relevantes para a tese
da reencarnação.

III DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA E CONCLU-
SÕES

Haraldsson e colaboradores (HARALDSSON & ABU-
IZZEDIN, 2002; HARALDSSON, 2014) analisam prós
e contras desse tipo de trabalho de pesquisa. Pri-
meiro, HARALDSSON (2014) enumera as três caracte-
rísticas gerais em torno dos fenômenos de lembranças de
vidas anteriores:

1. “memórias que foram verificadas como corretas na
ausência de alguma outra explicação convencional”;

2. “características psicológicas como fobias e Trans-
torno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)”;

3. “as marcas de nascença.”

Essas características não estão sempre presentes ao
mesmo tempo, mas ocorrem com frequência. Segundo
Haraldsson, uma teoria que explique o fenômeno tem que
explicar os três itens acima de modo satisfatório. Até
onde sabemos, só a hipótese da reencarnação permite ex-
plicar o fenômeno, satisfazendo essas três características.

HARALDSSON (2014) também analisa as críticas ao
fenômeno ou à hipótese da reencarnação. O primeiro
argumento contrário costuma ser a falta de certezas de
que não houve influências culturais ou contato prévio en-
tre as famílias atual e anterior da criança. Entretanto,
não apenas o número e análise das entrevistas, a coe-
rência interna entre elas, os dados específicos fornecidos
em cada caso, ajudam a descartar qualquer hipótese de
fraude ou viés no tratamento das informações, mas tam-
bém, os casos onde há marcas de nascença mostram que
fatores culturais não são suficientes para explicar esses
fenômenos de lembranças de vidas passadas.

Outra crítica é se os casos nos quais se verifica que as
afirmações feitas pela criança a respeito da vida passada
de uma pessoa são corretas, não são fruto de coincidên-
cias (acaso). HARALDSSON (2014) argumenta que essa
hipótese não é irrelevante já que 64% dos casos estuda-
dos por ele no Sri Lanka não puderam ser verificados e
permaneceram sem solução. Porém, a hipótese do acaso
não explica o alto grau de acordo e detalhes nas informa-
ções fornecidas pelas crianças nos casos bem sucedidos.
Também não explica nem as marcas de nascença, quando
presentes, e as fobias e os TEPTs que muitas dessas cri-
anças apresentam.

Outra hipótese sugere que essas crianças teriam al-
gum poder psíquico de captar as informações sobre a vida
de uma pessoa que viveu antes delas. Essa hipótese tam-
bém não é capaz de explicar os casos onde há marcas
de nascença e os problemas psicológicos. Haraldsson ar-
gumenta, também, que essa hipótese teria que explicar
como a criança obtém tais informações e porque ela ob-
tém as informações de uma dada pessoa e não outra.

Há outras hipóteses de natureza espiritualista. Por
exemplo, pode-se argumentar que a informação sobre os
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fatos de vida de uma pessoa falecida sejam oriundas de
algum tipo de influência espiritual, (Haraldsson usa o
termo possessão com esse sentido), onde um Espírito, que
pode ou não ser da pessoa desencarnada, transmite à cri-
ança os fatos e informações a respeito da pessoa falecida.
Segundo Haraldsson, a hipótese da reencarnação, para
explicar tais casos, é mais forte entre os espiritualistas.
Aqui, nós argumentamos que, quando o problema é de
natureza espiritual como no que, em Espiritismo, chama-
mos de obsessão, uma vez afastada a entidade espiritual,
a criança deveria retornar ao normal. Além disso, seria
comum observarmos descrições de mais de uma persona-
lidade já que o fenômeno que descreveria o que acontece
com a criança é o que, em Espiritismo, chamamos de
mediunidade (KARDEC, 1996b). Em outras palavras,
bastaria investigar quantas crianças que alegam lembrar
de vidas passadas, reportam memórias de diferentes per-
sonalidades em períodos de tempo diferentes.

Haraldsson (2014) ainda faz um comentário muito im-
portante. Ele diz “É difícil ver como o conceito de re-
encarnação pode ser acomodado dentro da estrutura con-
ceitual da ciência atual sem aceitar a mente como uma
realidade independente.” Para a ciência atual, memórias
e informação são armazenadas e transmitidas apenas por
meios materiais. No caso das memórias de um ser hu-
mano, elas só podem existir se estiverem vinculadas a
um cérebro físico. Nós concordamos com Haraldsson e
vamos além ao afirmar que o Espiritismo é a única teoria
de caráter científico que permite entender o processo de
armazenamento e transmissão de informação entre seres
encarnados e desencarnados. Tendo como princípio fun-
damental a existência da alma (KARDEC, 1996a, item
VII da Introdução), o Espiritismo responde a questões
filosóficas como quem somos, de onde viemos, para onde
vamos e qual a responsabilidade por nossos atos (DA
FONSECA, 2013), questões essas que fornecem base para
o entendimento da vida e seus objetivos de natureza mo-
ral. Em particular, o Espiritismo é a única teoria que
oferece um paradigma científico para investigar e com-
preender o fenômeno de lembranças de vidas passadas.

Aproveitando a menção feita ao Espiritismo, pode-
mos fazer algumas considerações sobre os casos não tão
bem sucedidos, bem como com relação às afirmações não
confirmadas nas pesquisas de Haraldsson. Um ponto im-
portante mencionado na Introdução deste artigo é o fato
de que a reencarnação ocorre com esquecimento do pas-
sado (KARDEC, 1996a, questões 392 a 399), pela fra-
gilidade física infantil (KARDEC, 1996a, questões 382
e 383), e pelo impacto do processo embriológico (KAR-
DEC, 1996a, questões 339 a 360). Isso significa que o
processo de formação de lembranças em crianças como as
descritas nos trabalhos de pesquisa de Haraldsson (?HA-
RALDSSON, 2014), não é simples e linear, como num
esforço que fazemos de lembrar um evento passado. A
capacidade do novo corpo, a influência do meio, da edu-
cação, da cultura local, podem alterar e contaminar as
lembranças, senão com relação ao fundo, mas com re-
lação à forma. Assim, uma lembrança da cor de uma
bicicleta, como no caso de Thusita, pode ser influenciada

por um fator local, como a cor preferida atual dela ou
dos pais, as cores das flores do ambiente em que renas-
ceu, etc. Outro aspecto interessante de se levar em conta
(e bem mais relevante para os espíritas) é analisar se al-
guma informação a respeito da personalidade da outra
vida, que não foi confirmada pelos fatos, não decorreu
do que o Espírito lembrou que viveu nos momentos pós-
morte. Por exemplo, no caso do menino Nazih Al-Danaf,
a injeção que ele alega ter tomado na ambulância, por
ocasião de sua morte, pode ser a ação de um Espírito
desencarnado no auxílio ao processo de desprendimento
inevitável do Espírito de Fuad do seu corpo. Esse tipo
de informação poderia ser investigado através de men-
sagens mediúnicas direcionadas a Espíritos familiares ou
protetores dos envolvidos. Isso reforça o fato de que as
informações que foram observadas estarem equivocadas
com relação à personalidade da outra vida não tem, por-
tanto, o mesmo peso que as informações que são demons-
tradas estarem corretas. Em outras palavras, o resultado
positivo serve de prova da autenticidade do fenômeno e
da hipótese da reencarnação, enquanto que o resultado
negativo não prova nem desaprova nada.

Acreditamos que o tema “reencarnação” precisa ser
estudado de forma mais profunda no Movimento Espí-
rita. Por exemplo, entre 4 temas doutrinários muito im-
portantes e extremamente vastos e complexos em suas
nuances, tais como, Reencarnação, Lei de causa e efeito,
Mediunidade e Obsessão, podemos afirmar que Reencar-
nação e Lei de causa e efeito são menos estudados ou,
pelo menos, estudados com menor profundidade do que
os temas mediunidade e obsessão.

Há alguns motivos para isso. Um deles poderia ser
associado às temáticas predominantes das publicações es-
píritas. De fato, o número de publicações discutindo me-
diunidade e obsessão e alguns assuntos correlatos, é maior
do que os livros que abordam reencarnação. Ademais,
muitos livros espíritas que abordam temas reencarnaci-
onistas são romances, alguns dos quais de credibilidade
bastante duvidosa, o que dificulta o aprofundamento da
questão. Dentro desse contexto, como a Lei de causa e
efeito tem na reencarnação um dos seus principais meca-
nismos, também acaba sendo estudada com menos pro-
fundidade e menor número de ilustrações, em termos de
exemplos com alta credibilidade.

Além disso, mesmo que não apresentem “mé-
diuns ostensivos”, praticamente toda casa espírita pos-
sui um trabalho mediúnico mínimo, através da cha-
mada “fluidoterapia” (tratamento por passes e água
fluidificada) e pelo menos uma reunião de desenvolvi-
mento ou educação mediúnica. Além disso, propostas
de estudos sistematizados como o famoso COEM (Curso
de Orientação e Educação Mediúnica), os quais são muito
difundidos em vários estados do país, enfatizam discus-
sões sobre mediunidade e, indiretamente, também sobre
obsessão. Ademais, o próprio trabalho conhecido como
“atendimento fraterno” abrange a recepção à casa es-
pírita de um número muito grande de indivíduos ator-
mentados com a eclosão de algum tipo de manifestação
mediúnica e/ou tormento obsessivo, seja pessoal ou de
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algum ente querido (amigo ou familiar).
Por outro lado, o número de indivíduos que clara-

mente lembram de encarnações anteriores é incompara-
velmente menor do que o número de indivíduos que sen-
tem, de forma minimamente significativa, algum sintoma
mediúnico e/ou obsessivo. Dessa forma, as discussões
sobre reencarnação e suas repercussões diretas em nos-
sos problemas atuais, apesar de sabermos ser muito con-
tundentes, não são tão concretas e/ou óbvias em termos
de evidencias racionais do fato. E, novamente, a Lei de
Causa e Efeito e seus mecanismos, sobretudo através de
processo reencarnatório, acabam sofrendo de uma carên-
cia de maior aprofundamento doutrinário.

Obviamente, necessitamos acentuar nossos estudos
sobre mediunidade e obsessão cada vez mais. Todavia, a
desatenção em relação a tópicos como reencarnação e Lei
de causa e efeito gera um processo de evolução doutriná-
ria não muito bem estruturado, visando a evolução média
do discernimento doutrinário do movimento espírita do
presente e do futuro.

Nesse contexto, trabalhos como o de Haraldsson
constituem inestimáveis contribuições científicas para
nosso aprofundamento verdadeiramente racional de tó-
picos como reencarnação e, também, como consequência
indireta, o tópico Lei de causa e efeito.

Ademais, não podemos olvidar que a comprovação
científica da reencarnação, por meio de evidências irrefu-
táveis, é importante pré-requisito para comprovar:

• a imortalidade da alma (se o Espírito reencarnou,
ele sobreviveu à morte do corpo anterior e sobrevi-
verá à morte do novo corpo);

• inexistência do inferno eterno (afinal, se o Espírito
reencarnou, ele “escapou” do “inferno temporário”
ou seja, de uma eventual região de sofrimento na
qual poderia se encontrar);

• a Lei de Progresso (ficando evidente a conservação
de grande parte das bagagens do pretérito espiri-
tual, fica igualmente evidente que o Espírito não
regride porque não perde suas conquistas intelecto-
morais, podendo melhorar sempre através da vivên-
cias de novas experiências, sempre mais positivas
em termos de aquisições espirituais);

• e a Lei de Causa e Efeito (avaliando diversas corre-
lações entre a vida anterior e a vida atual, é possí-
vel conhecer mais sobre as repercussões físicas, in-
telectuais/psicológicas (incluindo vocacionais e afe-
tivo/sexuais) e morais que ocorrem através da re-
encarnação).

Por conseguinte, seria interessante que nós, espíritas
atuantes, dedicássemos mais tempo ao estudo de evidên-
cias de reencarnações para que discussões sobre o tema
tornem-se menos subjetivas ou especulativas e mais ob-
jetivas. É importante nos conscientizarmos de que o Es-
piritismo possui todos os ingredientes de uma verdadeira
ciência (CHIBENI, 1988a,b, 1991, 1994). Não é coerente
sermos espíritas, acreditarmos na validade da Doutrina

Espírita, e trabalharmos na pesquisa espírita sem utilizar
os métodos e conhecimentos espíritas. Nossos estudos e
pesquisas sobre reencarnação devem, portanto, ocorrer
dentro do paradigma espírita (CHIBENI, 1994). Desta
forma, o trabalho de pesquisadores como Barnerjee, Ste-
venson e Haraldson podem constituir importante contri-
buição para a melhoria do nível de compreensão sobre
assunto tão relevante do ponto de vista espírita.
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Title and Abstract in English

Reincarnation and its scientific evidences: academic works by Erlendur Haraldsson
and correlations to Spiritism

Abstract: Reincarnation is a well known concept within religious environment. However, thanks to the efforts of several
scientists, the reincarnation started to be known as a scientific concept, that can be investigated in a criterous and sistematic
way. In this paper, we revise two works from one of these scientists, Dr. Erlendur Haraldsson, Professor emeritus of the
Psychology Department of the School of Health Sciences, at the University of Iceland. Following a research line similar to
the pioneers Dr. Banerjee and Dr. Stevenson, Haraldsson is Author and co-Author of more than 300 publications, most of
them regarding the “past lifes” subject. Based on testimony of children and other witnesses about memories of their past
lifes, Haraldsson shows how it is possible to identify the cases that strongly suggest the reincarnation. He also discusses the
difficulties and criticisms made to the subject. Besides presenting two relevant cases in favor of the theses of reincarnation, we
use the concepts of Spiritist Doctrine to analise the problems related to some cases considered not well succeed to the idea of
reincarnation. Finally, we discuss the importance of the study of reincarnation in the spiritist movement.
Key–Words: Reincarnation; Erlendur Haraldsson; Ian Stevenson; Spiritist Science; Solved cases of reincarnation; Unsolved
cases of reincarnation.
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