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Desde as priscas eras da humanidade, a jus-
tiça divina e a destinação do homem são temas 
constantes em nossas reflexões íntimas, confis-
sões religiosas e estruturas sociais.

Já atravessamos períodos de extremo te-
mor a Deus, concebendo-O por carrasco e de-
tentor de grande ira; já fomos manipulados por 
uma perspectiva de justiça divina que alterava 
grandemente as questões políticas e financeiras 
na Terra; já nos arrojamos nos pântanos do ceti-
cismo e da indiferença, deixando de considerar a 
existência de Deus e suas leis regendo as nossas 
vidas.

Ainda assim, a consciência é atributo ina-
lienável do Espírito Imortal, depositária da Lei de 
Deus, conforme nos instrui a questão 621 de O 
Livro dos Espíritos. Mesmo que secretamente - ou 
hoje já mais despertos, vige em nós a certeza de 
que há uma justiça perfeita regendo o universo 
e atuando nas mínimas e nas grandes questões 
humanas.

Através dos estudos da reencarnação e da 
Lei de Causa e Efeito, o Espiritismo apresenta 
contribuição fundamental para que a inteligên-
cia e o coração possam compreender e aceitar a 
existência de Deus e seus atributos de perfeição 
e justiça.

Por que crianças nascem com corpos muti-
lados? Por que uns nascem pobres e outros ricos? 
Quando se cumprirá a justiça sobre os escapam 
aos tribunais humanos? A que servem e por que 
razão se dão os flagelos coletivos, terremotos, de-

sencarnações em massa? Quais as causas e con-
sequências das enfermidades graves? Que desti-
nação será dada aos que sofrem em decorrência 
dos vícios e das injustiças humanas? De onde po-
demos haurir esperanças e consolações em um 
mundo marcado por desigualdades e violência?

A fé não é capaz de abarcar estas inquie-
tações senão quando aliada à razão. Ao estabe-
lecer a ponte entre ciência e religião, a Doutrina 
Espírita desvenda a inteireza da justiça divina, 
infundindo-nos profundo consolo, esperanças 
imorredouras e segurança para realizarmos nos-
sas escolhas diárias sem medo de consequências 
incertas ou misteriosas.

Neste ano de 2015, quando a obra O Céu e 
o Inferno (ou A Justiça Divina Segundo o Espiri-
tismo) completa 150 anos de publicação, somos 
especialmente convidados a mergulhar em suas 
páginas e compreender os mecanismos através 
dos quais Deus, Pai amoroso, justo e bom, educa-
nos e ama-nos incondicionalmente pelo cumpri-
mento de leis perfeitas e imutáveis.

A “obra aniversariante”, que desdobra a 
quarta parte de O Livro dos Espíritos, resplande-
ce como fonte de esclarecimento inigualável para 
a compreensão do justo e para a conjugação do 
amor em cada passo de nossos dias. Abandone-
mos a revolta, a incompreensão, a vitimização e 
o desânimo; estudemos e trilhemos pelos planos 
da existência certos de que somos responsáveis 
pela nossa felicidade e colheremos no tempo cer-
to todo o amor que semearmos nos corações. 
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O inquietante
problema do
futuro do Ser 

Ponderações em torno
da obra

“O Céu e o Inferno” 

Jerri Almeida
Professor, articulista do jornal Diálogo Espírita e revista

A Reencarnação e autor do livro A Convivência na Casa Espírita.
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O grave problema da continuidade 
da vida após a morte despede-se dos 
aparatos mitológicos para mostrar-se 
com a nudez da verdade à luz da ra-
zão esclarecida.

J. Herculano Pires1

Preâmbulo
Na introdução de sua magnífica obra His-

tória do medo no Ocidente, o historiador francês 
Jean Delumeau conta, em depoimento pessoal, 
que quando tinha dez anos, em uma noite de 
março, um farmacêutico muito amigo de seus 
pais morrera de forma súbita. A notícia chegou 
em sua casa e, naquele momento, ele descobriu o 
soberano poder da morte. Ela atinge pessoas com 
boa saúde e de qualquer idade. Sentia-se frágil, 
ameaçado; um medo visceral instalou-se em sua 
mente. Ficou doente por três meses, durante os 
quais foi incapaz de ir à escola.

Dois anos depois, seus pais o transferiram 
para um colégio de orientação religiosa (sale-
siano). A manhã da primeira sexta-feira de cada 
mês era consagrada às “litanias da boa morte”; 
ou seja, os alunos, na faixa dos doze anos, eram 
reunidos para a leitura de um texto ou de ora-
ções que traduziam inquietações sobre a morte, 
sempre seguidas da frase: “Misericordioso Jesus, 
tende piedade de nós”. Essa prática, na essência, 
refletia uma longa tradição da pedagogia religio-
sa. No centro dessas frases dramáticas, que as 
crianças regularmente repetiam, estava a ideia 
da “culpa”, minando suas consciências, vincula-
da a uma teologia do medo. Delumeau relata que 
durante todo mês, num período de dois anos que 
permaneceu nessa escola, o traumatizante con-
teúdo religioso fortaleceu ainda mais seu medo, 
não somente pela morte, mas pelo que viria para 
muitos após ela: o inferno.2 

1 Nota sobre o livro. In. KARDEC, Allan. O Céu e o Inferno ou 
A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Trad. João Teixeira de 
Paula e J. Herculano Pires. 11ª. ed. São Paulo: Lake, 2004. p.10. 
2 ALMEIDA, Jerri R. Kardec e a Revolução na fé. Porto Alegre: 
Olsen, 2014. Cap. 
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O inquietante problema do futuro 
do Ser, com seus possíveis castigos e puni-
ções eternas, ou com sua consagração ao 
eterno ócio, nada criativo, serviu para for-
matar uma educação para atemorizar ou 
tornar cético os indivíduos: “Outra razão 
que amarra às coisas terrenas até mesmo 
as pessoas que acreditam firmemente na 
vida futura, liga-se à impressão que con-
servam de ensinamentos recebidos na in-
fância. O quadro apresentado pela religião, 
a esse respeito, temos de convir que não é 
muito sedutor nem consolador”.3

A publicação por Allan Kardec, de 
O Céu e o Inferno, representou uma verda-
deira ruptura epistemológica tanto em 
relação aos mitos ancestrais das culturas 
agrárias como com o discurso culpabiliza-
dor das teologias do medo. Kardec tem a 
coragem do investigador, e a competência 
do pedagogo para examinar comparativa-
mente os ensinos de alguns sistemas teo-
lógicos, com o espiritismo nascente. 

Nesse artigo, pretendemos discu-
tir a importância desse livro no conjunto 
da obra kardequiana e suas contribuições 
para o debate sobre o futuro do Ser, o que 
implica, inexoravelmente, numa nova 
perspectiva de reflexão sobre o significado 
e funcionamento da Justiça Divina. 

Objetivo e significação
O problema do destino, sob o desve-

lar da investigação dos fenômenos mediú-
nicos, descortinava claramente para Kar-
dec a necessidade de uma incursão mais 
profunda no exame de alguns sistemas re-
ligiosos e filosóficos mais impactantes na 
mentalidade do Ocidente. Certamente suas 
inquietações, nesse sentido, foram ao en-

3 KARDEC, Allan. O Céu e o Inferno ou A Justiça 
Divina Segundo o Espiritismo, Primeira parte, Cap. II, 
item 6.
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contro das instruções dos espíritos mais lúcidos 
que o orientavam. Configurou-se o projeto de 
escrever uma obra específica sobre o assunto. 

Na Revista Espírita de fevereiro de 1865, 
Kardec publica o texto “Da apreensão da morte” 
e na edição de março, do mesmo ano, o artigo 
“Onde é o Céu?”. No final desse último, há uma 
nota explicativa: “Este artigo, bem como o do 
número precedente sobre a apreensão da mor-
te, são extraídos da nova obra que o Sr. Allan 
Kardec publicará proximamente”. Na Revista de 
setembro, também do mesmo ano de 1865, nas 
“Notícias bibliográficas”, além do livro já apa-
recer para venda, temos um importante texto 
de Kardec tecendo considerações sobre os ob-
jetivos e a estrutura do novo livro, o que ele 
chamou de “um resumo do prefácio”. 

O título dessa obra indica clara-
mente o seu objetivo. Aí reunimos 
todos os elementos próprios para 
esclarecer o homem sobre o seu 
destino. Como nos nossos outros 
escritos sobre a doutrina espírita, aí 
nada introduzimos que seja produ-
to de um sistema preconcebido, ou 
de uma concepção pessoal, que não 
teria nenhuma autoridade; tudo aí 
é deduzido da observação e da con-
cordância dos fatos. 

E, continua seus esclarecimentos:

O Livro dos Espíritos contém as ba-
ses fundamentais do Espiritismo; é 
a pedra angular do edifício; todos 
os princípios da doutrina aí são 
apresentados, até os que devem 
constituir o seu coroamento; mas 
era necessário dar-lhe os desenvol-
vimentos, deduzir-lhe todas as con-
sequências e todas as aplicações, à 
medida que se desenrolavam pelo 
ensino complementar dos Espíritos 
e por novas observações. Foi o que 
fizemos no Livro dos Médiuns e no 
Evangelho Segundo o Espiritismo, em 
pontos de vista especiais; é o que 
fazemos nesta obra sob um outro 
ponto de vista, e é o que faremos 
sucessivamente nas que nos restam 
a publicar, e que virão a seu tempo. 

Ao trazer para o centro das reflexões, ago-
ra com mais amplitude, o problema do destino 
no plano das concepções existentes, Kardec não 
o faz por mera especulação pessoal, histórica e 
muito menos religiosa. Apresenta, no mínimo, 
cinco critérios nos quais se baseia para funda-
mentar seus argumentos: 
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a) Experimentação: Do método (O Livro dos Médiuns – 1ª. Parte, Cap. 3).

b) Observação: Há espíritos? (O Livro dos Médiuns – 1ª. Parte, Cap. 1).

c) Depoimentos: Espíritos em diversas situações psicológicas e emocionais. (O Céu e o Inferno, 2ª. Parte, Exem-
plos).

d) Concordância universal do ensino (Exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Em Revista Espírita, 
Maio de 1863).

e) Critério filosófico da razão e do bom-senso aplicado às informações recebidas. (“Sou um homem positivo, sem 
entusiasmo, que tudo julgo friamente; raciocínio de acordo com os fatos...” Allan Kardec. Primeira Carta ao 
Padre Marouzeau, Em Revista Espírita, Julho de 1863).

John Atkinson Grimshaw - Reflexões sobre o rio Tâmisa, Westminster
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Homem aberto ao diálogo, Kardec, por vezes lembrou que: “As ideias fal-
sas, postas em discussão mostram seu lado fraco e se apagam ante o poder da 
lógica”.4 Assinala, ainda, que o critério de análise para a aceitação de um conhe-
cimento, dito espírita, está no controle do ensino universal dos espíritos.

Na prática, significa que nenhuma verdade aparece isoladamente. A análi-
se do conteúdo e significado das manifestações mediúnicas, por exemplo, foram 
obtidas por ele através de diferentes médiuns em diferentes localidades. Tais ma-
nifestações, antes de serem aceitas como verdadeiras, eram submetidas a uma 
análise comparativa para que se evidenciasse ou não, o consenso e o caráter de 
universalidade do ensino. Kardec, utilizando-se de diferentes médiuns, propu-
nha-lhes temas pertinentes a certos problemas filosóficos, científicos e morais, 
com o objetivo de colher esclarecimentos ou ensinamentos compatíveis com a 
natureza dos assuntos investigados. Por isso, sua ênfase na “observação” e “de-
dução dos fatos”, submetidos ao critério da “concordância” ou da “universalida-
de do ensino” para assim serem aceitos. 

Há, naturalmente, uma busca incessante de conhecimentos e reflexões ini-
ciadas em O Livro dos Espíritos e que, evidentemente, não para com ele, nem 
mesmo o esgota em todo o seu potencial doutrinário. Isso oferece, ao conjunto 
da obra kardequiana, uma importante organicidade e nos convida ao estudo in-
tegrado de seus textos, de forma a evitarmos a fragmentação da teoria. 

4 KARDEC, Allan. Revista Espírita, 1865, p. 295
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A primeira parte de O Céu e o Inferno, denomi-
nada “Doutrina”, contém o exame comparativo entre 
diversas crenças sobre a situação da alma no pós-mor-
te, as penas e recompensas futuras, incluindo uma 
discussão sobre anjos e demônios. O dogma das penas 
eternas é refutado por argumentos lógicos e experi-
mentais com base na razão e nas leis naturais. A se-
gunda parte, denominada “Exemplos”, apresenta in-
teressante estudo sobre “o passamento”, ou transição 
para a vida espiritual, e o depoimento de diversos es-
píritos, em variáveis condições psicológicas e emocio-
nais. Essas narrativas, adverte Kardec, não são fatos 
isolados, mas representam exemplos que surgem “em 
toda parte onde se ocupam das manifestações espíri-
tas de um ponto de vista sério e filosófico”.5 

Dessa forma, a estrutura do livro, plenamente 
integrado no conjunto da teoria espírita, já que po-
demos inferir que ele desdobra a parte IV de O Livro 
dos Espíritos, se detém no estudo da “vida de além-tú-
mulo”, num vasto panorama de reflexões, onde: “cada 
um aí exibirá novos motivos de esperança e de conso-
lação e novos suportes para firmar a fé no futuro e na 
justiça de Deus”.6 

Trata-se, portanto, de uma obra que irá contra-
por aos dogmas fundamentais da teologia cristã e, ao 
mesmo tempo, ao pensamento da filosofia existen-
cialista e materialista. Com isso, o pensamento espí-
rita, numa perspectiva dialética, rompe com a ideia 
de “salvação” e com a pedagogia do medo, situando 
o homem na condição de espírito imortal e pluriexis-
tencial. A dinâmica da evolução espiritual do homem 
transcende ao discurso reducionista do “castigo divi-
no” e do existencialismo vazio. 

O Espiritismo, jamais se fechando em dogmas, 
mas defendendo o direito ao livre exame, propõe o 
“filtro da evolução” para bebermos em águas mais 
límpidas o entendimento da Justiça Divina. Os exem-
plos estudados por Kardec, de inúmeros indivíduos 
que desbravaram a fronteira da morte, e que, sim, re-
tornaram para contar o que encontraram, reforça o 
que o pensamento grego, especialmente de Sócrates e 
Platão, já havia refletido. 

5 KARDEC, Allan. Notícias bibliográficas. Revista Espírita, Setembro 
de 1865. Edicel. p.276.
6 Idem. p.277.

Sobre o uso das
palavras “salvação”

e “anjo”
O problema do significado das pala-

vras é de fundamental importância para 
a compreensão de uma doutrina. Kardec, 
desde a introdução de O Livro dos Espíritos7 
manifestou sua preocupação sobre esse 
assunto. Se consultarmos o dicionário, 
veremos que “salvação” designa primeira-
mente o fato de ser salvo, de escapar a um 
grande perigo ou a uma grande desgraça. 
O filósofo francês Luc Ferry nos faz a se-
guinte pergunta: “Mas de que catástrofe, 
de que perigo medonho as religiões pre-
tendem nos fazer escapar?”.8 Do inferno, 
responderiam muitos!

Allan Kardec, em O Céu e o Inferno 
(Cap. IV, item 1), considerou que as ideias 
que o homem constrói sobre a sua condi-
ção após a morte, faz parte de seu “desen-
volvimento, senso moral e noções mais ou 
menos justas do bem e do mal”. A teoria 
espírita do conhecimento demonstra a 
superação racional do dualismo teológico 
de Céu e Inferno. Nesse sentido, portan-
to, cabe situar a palavra “salvação” numa 
nova perspectiva do processo do conheci-
mento, emancipada da visão mítico-reli-
giosa. 

No Evangelho Segundo o Espiritismo, 
em mensagem atribuída a Paulo em 1860, 
insere-se a famosa assertiva: “Fora da ca-
ridade não há salvação”. As teologias do 
passado, usavam o discurso da “salvação” 
como um eficiente instrumento de ma-
nutenção do poder temporal. Assumindo, 

7 Ver Introdução itens I e II, e a questão 1014.
8 FERRY, Luc. Aprender a Viver. Filosofia para os no-
vos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 20.
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com isso, o papel de conceder – atendido de-
terminados quesitos, muitas vezes monetários 
– o perdão para aqueles que haviam adotado 
comportamentos heréticos e/ou “pecamino-
sos”. Mas o tempo passou! A explicação bi-
nária, dualista, da condição humana no pós-
morte, no espaço do Céu ou do Inferno é, à luz 
do Espiritismo, pobre demais para explicar a 
condição da alma. 

A palavra “salvação” no texto kardequia-
no, ganha o sentido de progresso ético-moral, 
o que corresponde, no fundo, à ideia de evolu-
ção espiritual. Sendo assim, “salvação” adquire 
o status de categoria teórica,9 por representar 
um pensamento específico no contexto doutri-
nário, sem conexão direta com o seu sentido 
religioso ou teológico. 

Na mesma perspectiva, situamos a pa-
lavra “anjo”, termo tradicionalmente impreg-
nado de um imaginário mítico-religioso. No 
Espiritismo, porém, ganha outra significação. 
O problema, no entanto, no uso das palavras 
“salvação” e “anjo”, além da questão semânti-
ca, são suas heranças culturais no imaginário 
humano, pois sabemos que essas palavras pos-
suem identidade histórica permeada de signos 
católicos. Dificilmente percebo em palestras, 
ou nos grupos de estudo onde tais palavras 
são utilizadas, a devida explicação espírita dos 
termos. Tais lacunas, além de não contribuí-
rem para aclarar ideias, ainda geram distor-
ções sobre o pensamento espírita. 

Conteúdos de superfície e 
profundidade

Há muitas obras de Kardec verdadeira-
mente desconhecidas dos espíritas. Uma de-
las é O Céu e o Inferno. Seu estudo, quando é 
feito, ocorre de forma fragmentada, sem cone-
xão com as demais obras. Consideramos que 
a compreensão do Espiritismo, inexoravelmen-

9 Palavras que representam um sentido específico no contexto 
de uma determinada teoria. 

te, ocorre a partir do estudo integrado da obra 
de Kardec. Uma leitura superficial desses textos 
poderá levar o leitor à conclusão de que Deus cas-
tiga o ser humano em seus deslizes vivenciais. 
Kardec, na questão 258 a. de O Livro dos Espíri-
tos, chegou a indagar: “Não é Deus, então, quem 
lhe impõe as tribulações da vida, como castigo?”. 
As crenças equivocadas que construímos sobre 
Deus, ao longo de séculos de teologia do medo, 
ao lado de explicações pueris para os sofrimentos 
humanos e para o futuro da alma, criaram arqué-
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tipos em nosso psiquismo do Deus vingativo, que 
castiga e abençoa os indivíduos. 

O termo “castigo”, utilizado nas obras de 
Kardec, longe de expressar aquele conceito da 
teologia cristã, traduz uma consequência natural 
derivada de certos movimentos das experiências 
vivenciais do espírito. Ou seja, a forma como nos 
movimentamos na vida repercute como ondula-
ções de variadas intensidades, gerando proces-
sos/estímulos que objetivam a harmonia do sis-
tema indivíduo/evolução. 

Chamamos atenção, no estudo de O Céu e 
o Inferno, especialmente para sua Primeira Par-
te, capítulo VII, onde trata do “Código penal da 
vida futura”. Nele, através de 33 itens, temos um 
verdadeiro tratado, com um novo olhar filosófi-
co, sobre o inquietante problema do futuro do Ser 
e sua relação com a Justiça Divina! Inicialmente, 
abordando as “fontes da Doutrina Espírita sobre 
as penas futuras”, Kardec esclarece:

Não se trata, porém, do relato de um 
único Espírito, que poderia ver as coi-
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sas apenas à sua maneira, 
sob um único aspecto, ou 
ser ainda dominado pelos 
prejuízos da sua vida ter-
rena. Nem se trata de uma 
revelação particular, feita a 
um único indivíduo, que po-
deria se deixar enganar pe-
las aparências. Nem de uma 
visão extática que se pres-
tasse às ilusões, não sendo 
frequentemente mais do 
que um reflexo da imagina-
ção exaltada. Trata-se, pelo 
contrário, de inumeráveis 
exemplos fornecidos por Es-
píritos de todas as catego-
rias, desde a mais elevada 
até a mais baixa da escala,10 
com a ajuda de numerosos 
intermediários espalhados 
por todos os pontos da Ter-
ra, de tal maneira que a re-
velação não é privilégio de 
ninguém, que cada um pode 
por si mesmo ver e observar 
e ninguém é obrigado a crer 
sobre a fé dos outros.

Lendo-se os vários itens desse Có-
digo, a palavra “castigo” é recorrente. 
Mas afinal, Deus castiga? Pois bem, para 
chegarmos ao desvelamento da intenção 
do texto, cabe-nos observar dois aspec-
tos: sua “superfície” e “profundidade”. O 
conteúdo de superfície é, normalmente, 
a ideia inicial ou literal apresentada, en-
quanto que a profundidade é o conjunto 
de significados que transcendem a sua 
literalidade. 

Uma leitura superficial ou literal 
simplesmente ignorará tais aspectos, 
por utilizar conceitos já construídos na 
vivência religiosa dogmática. Sendo as-
sim, estaria evidente para certos leitores 
que o castigo sofrido pela alma é uma 
determinação divina, e que o propósito 
desses castigos é punir seus erros. 

O texto de profundidade oferece, 
entretanto, explicações mais claras, as-

10 Kardec refere-se à Escala Espírita. Ver O Livro dos 
Espíritos, questões 100-113. 

sentada no conjunto da teoria. Vejamos a questão 
964 de O Livro dos Espíritos:

Deus tem suas Leis a regerem todas 
as vossas ações. Se violais, vossa é a 
culpa. Indubitavelmente, quando um 
homem comete um excesso qualquer, 
Deus não profere contra ele um julga-
mento, dizendo-lhe, por exemplo: fos-
te guloso, vou punir-te. Ele traçou um 
limite; enfermidades e muitas vezes a 
morte são a consequência dos exces-
sos. Eis aí a punição; é o resultado da 
infração da Lei. Assim em tudo. (Con-
teúdo de profundidade)

No texto de O Céu e o Inferno assevera Kardec: 
“Deus que é justo, pune o mal enquanto ele existe, 
e deixa de punir quando o mal deixou de existir” 
(Conteúdo de superfície). Observem que na conti-
nuação dessa frase, ele procura aclarar sua afirma-
ção: “Ou, se quiserem, sendo o mal moral a própria 
causa do sofrimento, este dura somente enquanto 
aquele subsiste e a sua intensidade diminui à me-
dida que o mal vai desaparecendo” (Conteúdo de 
profundidade). Essa sequência da frase, além de 
aclarar as afirmações iniciais, confirma a resposta 
da questão 964 de O Livro dos Espíritos. Buscando 
resumir os variados itens desse Código, para evitar 
que nesse conjunto de ideias o leitor se perca pelos 
descaminhos da interpretação, Kardec apresenta 
um resumo bem esclarecedor:

1º.) O sofrimento é inerente à imper-
feição.

2º.) Toda imperfeição, e toda a falta 
que dela decorre, trazem o seu pró-
prio castigo nas suas consequências 
naturais e inevitáveis, como a doença 
decorre dos excessos, o tédio da ocio-
sidade, sem que haja necessidade de 
uma condenação especial para cada 
falta e cada indivíduo.

3º.) Todo homem podendo corrigir as 
suas imperfeições pela sua própria 
vontade, pode poupar-se os males 
que delas decorrem e assegurar a sua 
felicidade futura. 
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O Espiritismo retifica todas as ideias falsas, 
construídas ao longo da história humana, sobre o 
futuro da alma, sobre o céu, o inferno, as penas 
e as recompensas. Demonstra, tanto pelas comu-
nicações mediúnicas, balizadas pelo método da 
concordância universal, como pelo viés da razão 
e da lógica, a impossibilidade das penas eternas e 
dos demônios, em algumas palavras: “descobre-
nos a vida futura e no-la mostra racional e con-
forme à justiça de Deus”.11 Abre um novo campo 
à filosofia, numa perspectiva de pensarmos o fu-
turo com menos temor, com mais lucidez diante 
de nossas possibilidades de ação e aprendizado. 

Dissipando velhas ideias, Kardec asseverou 
em 1865: “... uma ciência nova, que dá tais resul-
tados em menos de dez anos, não é acusada de 
nulidade, porque toca em todas as questões vitais 
da humanidade e traz aos conhecimentos huma-
nos um contingente que não é para desdenhar”.12 
A obra O Céu e o Inferno é, por um lado, libertado-
ra dos atavismos humanos, dos medos teológicos 
e dos receios do niilismo filosófico; enquanto que 
por outro, adverte sobre as responsabilidades do 
homem no que tange ao progresso moral e a sua 
espiritualização. Para o espírito, a felicidade e o 
progresso são frutos do próprio trabalho.

Conclusão
Ao refletimos sobre os 150 anos da publica-

ção de O Céu e o Inferno, cumpre-nos revisitar suas 
páginas e analisar seus conceitos. Os espíritas 
não devem, sob nenhum argumento, reproduzir 
os velhos e superados ensinos das teologias do 
medo. Com o Espiritismo, o inquietante problema 
do futuro do Ser, deixa de ser tão inquietante! A 
vida futura se desdobra em múltiplas possibilida-
des experienciais e educativas. 

Desejamos, finalmente, concluir essa refle-
xão com um belo texto publicado na Revista Espí-
rita, maio de 1863,13 e assinado por Viennois, que 

11 KARDEC, Allan. O ensina o Espiritismo. Revista Espírita, 
agosto de 1865, item 3º.
12 Idem. p. 224. Edicel. 
13 Perguntas e Problemas. Espíritos incrédulos e materialistas. 
Sociedade Espírita de Paris, 27 de março de 1863.

resume bem o conjunto do pensamento espírita 
sobre a transição para a vida espiritual e o futuro 
do Ser: 

A passagem da vida terrena à espi-
ritual oferece, é certo, um período 
de confusão e de turbação para a 
maioria dos que desencarnam. Mas 
há alguns que, já em vida desprendi-
dos dos bens terrenos, realizam essa 
transição tão facilmente como uma 
pomba que se eleva nos ares. É fácil 
vos dardes conta dessa diferença exa-
minando os hábitos dos viajantes que 
vão atravessar o oceano. Para alguns 
a viagem é um prazer; para maior 
número um sofrimento vulgar, que 
durará até o desembarque. Então! É, 
por assim dizer, para viajar da terra 
ao mundo dos Espíritos. Alguns se 
desprendem rapidamente, sem sofri-
mento e sem perturbação, ao passo 
que outros são submetidos ao mal da 
travessia etérea. Mas acontece isto: 
é que assim como os viajantes que 
tocam à terra, ao sair do navio, reco-
bram o aprumo e a saúde, também o 
Espírito que transpõe os obstáculos 
da morte acaba por se achar, como no 
ponto de partida, com a consciência 
limpa e clara de sua individualidade. 

Aí está, portanto, a solução para os mais 
angustiantes problemas sobre o futuro do Ser. 
Nem céu, nem inferno, mas vida pujante que se 
desdobra pelas veredas da evolução. Nesse senti-
do, compete a cada indivíduo, o esforço natural 
para viver bem, preparando-se a cada dia, para 
a viagem de retorno ao seu mundo de origem, 
continuando suas experiências de crescimento 
ético-espiritual.  



FedeRAção eSpíRitA do Rio GRAnde do Sul 17

“O CÉU E O INFERNO”
O ensino espírita é de equilíbrio 

em tudo por tudo

Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé (MG)
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Vindo a lume no ano de 1865, a obra 
“O Céu e o Inferno” de Allan Kardec é o 
quarto livro que integra o que podemos 
chamar de “Pentateuco Kardequiano”, ou 
seja: a Codificação Espírita! Portanto, está 
comemorando o seu sesquicentenário.

Composto de duas partes, na primei-
ra o Mestre Lionês faz um estudo compara-
do das várias teorias que tratam acerca do 
que seja “Céu e Inferno” no post mortem. 

Kardec faz uma varredura na história 
da humanidade eivada de lendas e mostra-
nos a realidade do Mundo Espiritual, bem 
como a destinação futura dessa mesma 
humanidade.

Na segunda parte estão os testemu-
nhos de Espíritos diversos, das mais diver-
sificadas condições evolutivas, narrando o 
que lhes ocorreu na passagem deste para 
o Outro Mundo.

Em um artigo intitulado: “Lição da 
Experiência”, publicado no jornal “Mundo 
Espírita” da Federação Espírita do Paraná 
em abril de 1978, Deolindo Amorim nos 
ensina que o livro O Céu e o Inferno, de Al-
lan Kardec, trata da Justiça Divina segun-
do o Espiritismo. “(...) Há nesse livro,” diz 
o nobre beletrista, “aliás não muito citado 
entre nós, diversas comunicações de Espí-
ritos, em situações muito variadas”. Uma 
delas é de abril de 1862 e foi dada pelo 
Espírito de um boêmio, um desses tipos 
humanos que, se nunca fizeram mal a nin-
guém, nunca lesaram o patrimônio mate-
rial dos outros, também nunca fizeram o 
bem. Passam pela vida em brancas nuvens, 
como disse um poeta. Pois bem, tempos 
depois de haver passado para o Outro Pla-
no, veio o Espírito, que se chamara Lisbeth, 
quando encarnado, comunicou-se por um 
médium, lamentando amargamente a vida 
inútil que levara na Terra. Teve o mérito de 
arrepender-se, assim que caiu em si, mas 
ainda precisava de tempo para que pudes-
se necessariamente encetar nova jornada, 
depois de uma experiência a bem dizer 
perdida em extravagâncias.

Sofrendo muito, porque não soubera 
ou não quisera tirar proveito da existência 
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terrena em beneficio de seu melhoramento espiri-
tual, assim falou o deprimido Espírito: - “estou livre, 
enfim, mas ainda não expiei, é preciso que repare o 
tempo perdido se não quiser prolongar os sofrimen-
tos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade 
do arrependimento, me conceda a graça de Seu per-
dão. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim, e 
agora, expio e sofro. Conceda-vos Deus a graça de 
evitardes os espinhos que ora me laceram”.

Veja-se bem o que é uma existência fechada no 
egoísmo, sem tomar conhecimento de mais nada, 
como se não pertencesse à humanidade. Grande era, 
realmente, o sofrimento desse Espírito pelo remorso 
de haver sido apenas um gozador da vida, sem ter 
jamais tomado interesse pela dor alheia. Assim vive 
muita gente. Mas quando o Espírito se defronta com 
a realidade nua e crua, fora da matéria, sente uma 
decepção incalculável, uma depressão tremenda (!) 
porque nada fez de útil, cuidou apenas de si mes-
mo, gozou a vida com todos os excessos e depois viu 
claramente o quadro de sua própria realidade. É o 
que nos ensinam, do mundo espiritual, as lições dos 
mentores.

Depois de haver o Espírito comunicante chora-
do a sua amargura, veio o guia da sessão e deu es-
clarecimento, fazendo uma advertência, ainda hoje 
oportuna, sobre as pessoas que vivem a seu modo, 
rendendo culto à matéria, comendo e bebendo de-
masiadamente, sem nunca terem procurado o ali-
mento espiritual. Eis aí uma lição válida, apesar de a 
comunicação ter mais de um século. É assim mesmo. 
Pessoas há que só pensam em seus interesses, exa-
geram a medida dos prazeres da vida e nunca têm, 
pelo menos, um minuto para a meditação acerca dos 
problemas espirituais. A vida dessas pessoas é um 
corre-corre constante, como se o mundo estivesse 
para se acabar de vez ou daí a um minuto!... E, por 
isso mesmo, o tempo não chega para as coisas ine-
rentes ao Espírito. Nas lições difíceis, porém, apelam 
para tudo, em estado de desespero, e querem que as 
soluções venham logo, prontas e acabadas. Quando 
chega a hora do desenlace, estão completamente 
despreparadas do ponto de vista espiritual e, depois, 
vão enfrentar a situação que enfrentou o Espírito do 
boêmio na sessão mencionada em O Céu e o Inferno: 
muita perturbação e desolação, porque sentiu a vida 
desregrada e vazia, dolorosamente vazia!

O ensino espírita é de equilíbrio em tudo por 
tudo. Nem o exagero no sentido da abstenção sis-

temática, pois a pretensão de santidade muitas 
vezes é uma violência à ordem natural da vida, 
nem o exagero oposto, que é justamente o da 
extravagância, do bem-estar físico sem limites. 
Diz a Doutrina que o homem deve viver segun-
do as necessidades e as leis de seu próprio mun-
do. Não quer, portanto, que o homem saia do 
mundo ou viva em penitência, pois é um tipo 
de vida improdutiva. Mas também adverte, cla-
ramente, que o homem deve aproveitar bem as 
oportunidades da existência terrena para o seu 
melhoramento, não apenas do ponto de vista 
material, mas, sobretudo do ponto de vista es-
piritual.

O Espiritismo não condena as satisfações 
do mundo desde que em termos justos, como 
não proíbe as expansões de alegria nem mesmo 
certas futilidades inofensivas. Se o homem está 
no mundo, deve ser do mundo. Mas é preciso 
saber estar no mundo e não se deixar escravizar 
por umas tantas coisas. É aí que está o senso 
de equilíbrio. As vantagens materiais, que não 
são ilícitas, uma vez conquistadas pelo trabalho 
honesto, devem ser instrumento do bem, nunca 
o ópio que embriaga e cega o Espírito.

Pela experiência trazida por tantos Espíri-
tos, que já viveram seus dramas, naturalmente 
devemos nós, de nossa parte, procurar desde 
cedo encaminhar a vida para o lado espiritual, 
sem ser necessário viver fora das leis naturais 
ou repelir as satisfações que o mundo oferece. 
O perigo não está no uso dos bens da vida, mas 
nos abusos, porque todo procedimento abusivo 
compromete a situação do Espírito.

Essa comunicação colhida em O Céu e o In-
ferno faz pensar muito...

Outro brilhante e singular conteúdo des-
ta obra é “O Código Penal da Vida Futura” que 
merece profundo estudo de todos nós, tendo em 
vista que se refere ao nosso futuro espiritual, 
mas cuja utilidade para o atual momento exis-
tencial é indiscutível.

O livro O Céu e o Inferno precisa ser inten-
samente estudado em função de seu elevado 
conteúdo consolador e esclarecedor, para nos 
libertarmos dos enganosos atavismos religiosos 
do passado de ignorância no qual estávamos 
mergulhados há séculos.
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A FÓRMULA 
DA FELICIDADE

Todo homem experimenta
a necessidade de viver, de
gozar, de amar e ser feliz.
O Porvir e o Nada - O Céu e o Inferno - item 1.

Maria Elisabeth Barbieri
Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul
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As consequências dos nossos atos e o des-
tino das almas após a morte, o estado feliz ou 
infeliz no além-túmulo, sempre foi um enigma 
desafiador para todas as concepções filosóficas e 
religiosas através dos tempos, exatamente pela 
dificuldade em definir o que seja a felicidade ver-
dadeira e os mitos que sobre ela se estabeleceram 
em todas as épocas.

Ao abordar as causas do Temor da Morte, 
na Obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segun-
do o Espiritismo, os autores espirituais fazem uma 
análise da população de além-túmulo dizendo 
que o quadro pintado pela religião (tradicional) 
não é nada sedutor, nem mesmo consolador.

De um lado, contorções de condenados a 
expiarem em torturas e chamas eternas 
os erros de uma vida efêmera e passa-
geira. Os séculos sucedem-se aos séculos 
e não há para tais desgraçados sequer o 
lenitivo de uma esperança e, o que mais 
atroz é, não lhes aproveita o arrependi-
mento. De outro lado, as almas comba-
lidas e aflitas do purgatório aguardam 
a intercessão dos vivos que orarão ou 
farão orar por elas, sem nada fazerem 
de esforço próprio para progredirem. Es-
tas duas categorias compõem a maioria 
imensa da população de além-túmulo. 
Acima delas, paira a limitada classe dos 
eleitos, gozando, por toda a eternidade, 
da beatitude contemplativa. Esta inuti-
lidade eterna, preferível sem dúvida ao 
nada, não deixa de ser de uma fastidiosa 
monotonia. É por isso que se vê, nas fi-
guras que retratam os bem-aventurados, 
figuras angélicas onde mais transparece 
o tédio que a verdadeira felicidade. CI, 
Cap. II, item 6.

Assim, dizem os amigos espirituais, essas 
teses apresentando o progresso como decorrên-
cia de práticas exteriores e do preenchimento de 
algumas fórmulas e não como o fruto do esforço 
próprio e do progresso individual concorrem para 
o fortalecimento, em muitos crentes, da ideia 
equivocada de que nenhum sacrifício é válido 
para a transformação moral e para a superação 
dos vícios.

Daí, também, decorre a valorização dos 
gozos mundanos em detrimento dos gozos espi-
rituais e o apego às coisas transitórias, à expec-
tativa de encontrar-se a felicidade plena com a 



FedeRAção eSpíRitA do Rio GRAnde do Sul 23
obtenção e a persistência nesse com-
portamento utilitarista. 

O Espiritismo descortina uma 
nova visão ao homem, apontando sig-
nificado diverso para a sua existência 
ao esclarecer que:

A felicidade está na razão direta 
do progresso realizado, de sorte 
que, de dois Espíritos, um pode 
não ser tão feliz quanto outro, 
unicamente por não possuir o 
mesmo adiantamento intelec-
tual e moral, sem que por isso 
precisem estar, cada qual, em 
lugar distinto. Ainda que jun-
tos, pode um estar em trevas, 
enquanto que tudo resplande-
ce para o outro, tal como um 
cego e um vidente que se dão as 
mãos: este percebe a luz da qual 
aquele não recebe a mínima im-
pressão. Sendo a felicidade dos 
Espíritos inerente às suas quali-
dades, haurem-na eles em toda 
parte em que se encontram, seja 
à superfície da Terra, no meio 
dos encarnados, ou no Espaço. 
CI, Cap. III, item 6.

Este é o princípio da Lei de Cau-
sa e Efeito ao qual estão submetidas as 
individualidades na sua trajetória evo-
lutiva, onde o exercício do livre arbítrio 
vai sedimentando as aquisições que 
redundam nos estados de sofrimento 
ou felicidade de cada Espírito. Esta é 
a concepção de céu e inferno, que são 
estados de alma e não lugares determi-
nados no mundo material ou na espiri-
tualidade.

A observação dos depoimentos 
de Espíritos felizes, na obra anterior-
mente mencionada, permite a observa-
ção dessa realidade

O primeiro depoimento que tra-
zemos é de Sanson, antigo membro da 
Sociedade Espírita de Paris, que faleceu 
em 21 de abril de 1862, depois de um 
ano de atrozes sofrimentos.
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Essa evocação tem aspectos importantes:

•	 Foi realizada logo após a morte, 
a pedido de Sanson, uma hora antes 
do enterro.

•	 O evocado era um homem emi-
nentemente esclarecido, inteligente e 
profundamente convicto das verda-
des espíritas. 

•	 O objetivo da evocação era co-
lher as suas primeiras impressões e 
obter a prova de quanto, sobre o esta-
do do Espírito, pode influir a compe-
netração das verdades espíritas.

•	 Sanson descreveu, plenamente 
lúcido, o instante da transição, vendo-
se morrer biologicamente e renascer 
na espiritualidade, o que é uma cir-
cunstância pouco comum e só devida 
à elevação do seu Espírito.

•	 Sanson morrera vitimado por 
uma enfermidade que lhe infligira 
dores intensas e no seu relato infor-
ma o seguinte: “acho-me regenera-
do, renovado, como se diz entre vós, 
nada mais sentindo das antigas do-
res. Nele, diz, ninguém reconheceria 
o velho enfermo, que estava forte e 
robusto”. 

•	 Diz que recobrou a lucidez oito 
horas após o passamento, porque 
rogara a Deus lhe concedesse esse 
estado de espírito para permitir-lhe 
falar aos seus amigos, e que Deus o 
atendeu.

•	 Sanson bendiz o sofrimento, 
agradece o corpo que teve como ins-
trumento e revela que a caridade e a 
abnegação foram o guia de sua vida.

Durante a cerimônia fúnebre Sanson dita as 
seguintes palavras de estímulo aos que ama e aos 
quais promete estar sempre junto, protegendo e 
auxiliando:

Não vos atemorize a morte, meus ami-
gos: ela é um estádio da vida, se bem 
souberdes viver; é uma felicidade, se 
bem a merecerdes e melhor cumprirdes 
as vossas provações. Repito: coragem e 
boa vontade! Não deis mais que medío-
cre valor aos bens terrenos, e sereis re-
compensados. Não se pode muito gozar, 
sem tirar de outrem o bem-estar e sem 
fazer moralmente um grande, um imen-

so mal. A terra me seja leve. (CI, 
2ª Parte, Cap II, item 9.)

Nesta comunicação de Sanson eviden-
cia-se a consequência de uma vida inspirada 
pelos princípios espíritas, devotada ao tra-
balho no Bem e à caridade e também o méri-
to espiritual dos sofrimentos pacientemente 
suportados.

O Espírito Georges, que se comunicou 
na Sociedade Paris, após a segunda comuni-
cação de Sanson, em 25 de abril de 1862, re-
ferindo-se àquele afirmou:

Foi a de um justo a morte desse 
homem de quem neste momento 
vos ocupais, isto é, esperançosa e 
calma. Como o dia sucede natural-
mente à aurora, a vida espiritual 
se lhe sucedeu à vida terrestre, 
sem rompimento nem abalo. (CI, 
2. Parte. Cap.II, item 13.)

Outra comunicação importante é do 
Senhor Jobard, que foi Diretor do Museu 
da Indústria de Bruxelas, nascido em Bais-
sey (Alto Marne) e falecido em Bruxelas, de 
apoplexia fulminante, em 27 de outubro de 
1861, com 79 anos. Era presidente honorá-
rio da Sociedade Espírita de Paris. Extraímos 
da comunicação desse Espírito, constante na 
obra em apreço, os aspectos relativos à lem-
brança das reencarnações passadas. 

6. Lembrai-vos de haver estado 
nas mesmas condições anterior-
mente à última existência? Expe-
rimentais qualquer mudança a 
este respeito comparando as si-
tuações presente e passada?

— R. Recordo-me das existências 
anteriores e sinto-me melhorado, 
por isso que me identifico com o 
que vejo, ao passo que, perturba-
do nas precedentes existências, só 
me apercebia das faltas terrenas. 

7. Lembrai-vos da penúltima en-
carnação, da que precedeu a do 
Sr. Jobard?

— R. Se me lembro... Fui um ope-
rário mecânico acossado pela 
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miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a 
minha arte. Como Jobard, realizei os 
sonhos do pobre operário, e dou graças 
a Deus cuja bondade infinita fez germi-
nar a planta, e cuja semente depositara 
em meu cérebro. (CI, 2ª Parte, Cap II, 
item 13.)

Esta resposta de Jobard chancela a lição tra-
zida na questão 308 de O Livro dos Espíritos:

O Espírito se recorda de todas as existên-
cias que precederam a que acaba de ter? 
“Todo o seu passado se lhe desdobra à 

vista, quais a um viajor os trechos do 
caminho que percorreu. Mas, como já 
dissemos, não se recorda, de modo ab-
soluto, de todos os seus atos. Lembra-se 
destes conformemente à influência que 
tiveram na criação do seu estado atual. 
Quanto às primeiras existências, as que 
se podem considerar como a infância 
do Espírito, essas se perdem no vago e 
desaparecem na noite do esquecimento. 
(Grifos nossos.)

Aqui vigora o princípio da utilidade das 
lembranças. Vejamos que o Espírito evocado tra-
ça uma correlação entre os fatos e reencarnações 
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anteriores e o êxito na reencarnação que acaba de 
deixar, mostrando que a evolução é um processo 
em que as vivências correspondem-se e ditam o 
gênero das provas que sustentamos.

Outra comunicação espontânea, que nos 
traz aprendizado e consolo é a da Srta. Emma. 
Esta moça faleceu em decorrência de acidente 
causado por fogo, tendo sofrido muito. Comuni-
cou-se na Sociedade Espírita de Paris, em 31 de 
julho de 1863, pouco tempo depois da morte.

Emma fala da presença do seu guia (anjo 
guardião) e demais espíritos benfeitores que vi-
nham sustentar-lhe o ânimo na dolorosa prova-
ção que a vitimou, bem como revela o desejo de 
que a sua mãe se tornasse espírita. 

A felicidade desse Espírito revela-se na fala 
poética a seguir:

Não experimentei a perturbação; entrei 
serena e recolhida no dia radiante que 
envolve aqueles que, depois de muito 
terem sofrido, souberam esperar um 
pouco. [...]Semelhante a esses brancos e 
leves fios do outono, flutuo na torrente 
luminosa, e não são mais as estrelas de 
diamante que me rebrilham na fronte, 
mas as áureas estrelas do bom Deus. (CI, 
2ª parte, item 13.)

Também vale repassarmos alguns aspectos 
da comunicação da Condessa Paula uma jovem 
bela, rica e de estirpe ilustre, que era também um 
perfeito modelo de qualidades intelectuais e mo-
rais. Faleceu com 36 anos, em 1851. 

Ela era boa, meiga e indulgente, sempre 
pronta a desculpar ou atenuar o mal, 
em lugar de aumentá-lo. Jamais a male-
dicência lhe conspurcara os lábios. Sem 
arrogância nem austeridade, era, ao 
contrário, com benevolência e delicada 
familiaridade que tratava os fâmulos, 
despercebida, ao demais, de quaisquer 
aparências de superioridade ou de hu-
milhante proteção. Compreendendo que 
pessoas que vivem do trabalho não são 
rendeiros e que, conseguintemente, têm 
precisão do que se lhes deve, já pela sua 
condição, já para se manterem, jamais 
reteve o pagamento de um salário. A 
simples ideia de que alguém pudesse ex-
perimentar uma privação, por sua cau-
sa, ser-lhe-ia um remorso de consciência. 

Ela não pertencia ao número dos que 
sempre encontram dinheiro para satis-
fazer os seus caprichos, sem pagarem as 
próprias dívidas; não podia compreen-
der que houvesse prazer para o rico em 
ter dívidas, e humilhada se julgaria se 
lhe dissessem que os seus fornecedores 
eram constrangidos a fazer-lhe adianta-
mentos. A sua beneficência era inesgo-
tável, mas não essa beneficência osten-
tosa à luz meridiana; e assim exercia a 
caridade de coração, que não por amor 
de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas 
que ela enxugou, os desesperos que acal-
mou, pois tais virtudes só tinham por 
testemunhas os infelizes que assistia. 
Ela timbrava, além disso, em descobrir 
os mais pungentes infortúnios, os secre-
tos, socorrendo-os com aquela delicade-
za que eleva o moral em vez de o rebai-
xar. (CI, 2ª parte, Cap. II, item 13.)

A Condessa Paula é um Espírito feliz desde 
o seu trânsito pela Terra. Ela afirma, na extensa 
e bela comunicação, contida na obra O Céu e o In-
ferno, que não lembra de ter experimentando um 
único desgosto, uma só privação na vida terrena. 
Esta condição torna mais meritória a sua existên-
cia exemplar, porque as facilidades são desafios 
intensos, que não raro amolecem a têmpera e fa-
vorecem os abusos. Ela assegura que a riqueza é a 
mais difícil das provas e que em vidas anteriores 
experimentou a crueza da miséria para poder, en-
fim, triunfar em uma existência cercada de luxo 
e riqueza. Paula tece um paralelo entre todas as 
benesses e felicidades, alegrias, bens terrenos e os 
que desfruta na vida espiritual, revelando a supre-
macia destes últimos em relação aos primeiros.

Allan Kardec refere-se a ela afirmando: 
“Pode dizer-se que essa senhora era a encarnação 
viva da mulher caridosa”, ideada em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, cap. XIII.

Estes depoimentos e todos os demais, que 
recomendamos a leitura na obra em comento, 
apontam para os elementos que edificam a feli-
cidade, consagrando a máxima do Eclesiastes de 
que “A felicidade não é deste mundo”. 

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo le-
mos que:

 Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, 
nem mesmo a florida juventude são con-
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dições essenciais à felicidade. Digo mais: 
nem mesmo reunidas essas três condi-
ções tão desejadas, porquanto incessan-
temente se ouvem, no seio das classes 
mais privilegiadas, pessoas de todas as 
idades se queixarem amargamente da 
situação em que se encontram.

Eis porque a afirmativa de que não encon-
traremos a felicidade na obtenção das coisas tran-
sitórias que o mundo oferta, onde a instabilidade 
da manutenção de valores utilitaristas impedem 
a criatura de lograr êxito no tentame de ser feliz, 
apostando nesses fatores. 

As comunicações de Espíritos felizes tam-
bém convergem para a afirmação de que a felici-
dade guarda nuances diferenciadas de uma pes-
soa para outra, mas todas comprovam uma causa 
única a produzir a felicidade verdadeira: a vivên-
cia dos princípios da Lei Divina ou Natural.

Que se deve entender por lei natural? “A 
lei natural é a lei de Deus. É a única ver-
dadeira para a felicidade do homem. In-
dica-lhe o que deve fazer ou deixar de fa-
zer e ele só é infeliz quando dela se afas-
ta.” (Grifos nossos) (LE. Questão 614.)

Os filósofos cristãos sempre asseguraram 
que a felicidade consiste nos esforços que faze-
mos para alcançar o Reino dos Céus. Esta concep-
ção, vista a princípio como uma postura mística 
e contemplativa, à medida que as dores foram se 
tornando mais intensas e a sensibilidade huma-
na se refinando, revelou-se como condição única 
para a obtenção da paz e do bem-estar íntimo das 
criaturas. 

Por esta razão, as grandes vozes do Céu,¹ 
afirmam na Introdução de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo que ele “É finalmente e acima de 
tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindou-
ra, [...]”. 

Com o Espiritismo [...] a beleza e a santida-
de da moral tocarão os espíritos, que então abra-
çarão uma ciência que lhes dá a chave da vida 
futura e descerra as portas da felicidade eterna. 
(EV, Cap I, item 9.)

A felicidade, hoje, é um assunto de Estado. 

Existe um departamento especial para cuidar da 
felicidade dos habitantes do Butão, um pequeno 
país do Himalaia. Ao contrário do PIB, o FIB (índi-
ce de Felicidade Interna Bruta) não pode ser me-
dido. Mas o governo usa 23 critérios para avaliar 
se um projeto pode ou não diminuir a felicidade 
do povo. Dependendo disso, o projeto é ou não 
aprovado.

O conceito nasceu em 1972, elaborado pelo 
rei butanês Jigme Singya Wangchuck. Desde en-
tão, o reino de Butão, com o apoio do PNUD (Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to), começou a colocar esse conceito em prática, e 
atraiu a atenção do resto do mundo com sua nova 
fórmula para medir o progresso de uma comu-
nidade ou nação. Assim, o cálculo da “riqueza” 
deve considerar outros aspectos além do desen-
volvimento econômico, como a conservação do 
meio ambiente e a qualidade da vida das pessoas.

Cientistas britânicos elaboraram uma equa-
ção que dizem ser capaz de prever a felicidade, 
ainda que momentânea. A fórmula dos pesquisa-
dores da universidade College London (UCL) leva 
em conta expectativas sobre o futuro e conquis-
tas do passado.

Assim, a fórmula da felicidade, que muitos 
pretendem encontrar, nos abençoados esforços 
da pesquisa acadêmica, foi estabelecida há dois 
mil anos, quando o mundo tomou contato com a 
mensagem de Jesus, que temos procurado enten-
der ao longo dos milênios, e que bem poderíamos 
compor assim:

R+E+I+N+O x D+0+S = FELICIDADE

C + E +U+S

Desenvolvimento De virtuDes

R – Reconhecer-se como necessitado dos bens es-
pirituais - Humildade

E – Esquecimento das ofensas - Perdoar

I – Inteligência iluminada pela moral - Instruí-vos

N – Não façais aos outros o que não quiserdes que 
vos façam - Amar

O – Obediência e resignação - Dever
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multiplicaDo por 
D – Despreendimento dos Bens Materiais

O – Oração e Vigilância

S – Sabedoria e Prudência

coloca-nos, como homens De bem, na 
conDição De exercitar:

C – Caridade para com todos

E – Espiritualidade nas relações

U – União sincera e fraternal entre os encarnados 
e desencarnados

S – Servir a todos 

E assim, inevitavelmente, seremos felizes 
em qualquer dimensão da vida do Espírito Imor-
tal. 

RefeRências:
O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Es-
piritismo – Allan Kardec. Ed. FEB 

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec 
– Ed. FEB

Edouard Manet - Meu jardim
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Pode admitir-se por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determi-
nado pela natureza do Espírito, que é causa e não efeito.

E nós dizemos em parte, porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre 
o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa ex-

terna, acidental, independente do Espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos 
físicos congênitos, uma doença passageira, etc. ¹ 

“O CÉU E O INFERNO”
CAPÍTULO VII

AS PENAS FUTURAS SEGUNDO
O ESPIRITISMO

A CARNE

É FRACA (?)
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Neste capítulo do livro o Céu e o Inferno, 
Kardec analisa interessante questão. A ênfase que 
o codificador dá ao assunto é evidentemente o da 
predominância da influência do espírito sobre a 
matéria. Diz Kardec que “A carne só é fraca por-
que o Espírito é fraco”, sendo este último que de-
terminará o conjunto de manifestações materiais 
na vida humana.

Esse pensamento do codificador, e da Dou-
trina Espírita, não é ainda aceito pelo pensamen-
to científico vigente.

Nos dias de hoje, mais do que nunca, a ava-
liação da ciência materialista é a de que o corpo, 
e mais precisamente o cérebro, é quem determina 
o conjunto de emoções e comportamentos do ser 
humano. 

Inúmeros estudiosos 
da neurociência preferem 
uma ótica materialista de 
observação. Todos os de-
rivados da mente, como 
pensamentos, emoções, 
sentimentos e capacidades 
intuitivas nada mais são do 
que expressões dos arran-
jos cerebrais, segundo eles. 
Se o cérebro está lesado, 
a função fica prejudicada, 
logo deduz-se que a fun-
ção é fruto do órgão. Um 
exemplo disso é a atrofia 
da massa cinzenta com a 
destruição de neurônios na 
área temporal, na doença 
de Alzheimer. Essa atrofia 
determina o prejuízo na me-
mória. Logo, a memória é 
atribuição exclusiva dos lo-
bos temporais cerebrais. Se 
essa atrofia atingir os lobos 
frontais haverá prejuízo nas 
funções executivas, no com-
portamento e na persona-
lidade. Logo, essas funções 
são meramente o resultado 
do funcionamento do cére-
bro nessas áreas.

Esse pensamento permeia a ciência na 
atualidade, particularmente o campo das neuro-
ciências. Há forte resistência em considerar que 
possa existir no ser humano alguma coisa que 
não seja apenas matéria.

No entanto, essa visão é ingênua e passível 
de ser derrubada com facilidade.

Em uma comparação simples, seria como 
dizer que quando uma televisão estraga a pro-
gramação deixa de existir. O jogo de futebol ou a 
novela que estavam passando pararam de acon-
tecer porque eles eram produzidos pela televisão. 
Não se cogita que a TV seja um transmissor de 
imagens e sons do que “a emissora” está produ-
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zindo. A emissora não está dentro da TV. O apare-
lho, no caso, é apenas o transmissor.

Do mesmo modo, quando um cérebro está 
lesado e impede o livre pensamento, isso não signi-
fica que a consciência está lesada ou deixa de exis-
tir, mas apenas que o seu fluxo está interrompido.

A Doutrina Espírita propõe o binômio inte-
rativo corpo-espírito. Essa proposta já apresenta 
representantes importantes na ciência da atua-
lidade. Relevante grupo de estudiosos avançam 
para a percepção de que a matéria não determina 
a matéria.

Não são poucas as evidências que pedem o 
avanço nas hipóteses explicativas com relação à 

vida e particularmente à natureza da consciência. 
Conforme o Dr. Décio Iandoli, sobre a chance de 
um sistema de altíssima complexidade surgir do 
caos, ele cita em sua mais recente e interessantís-
sima obra:  

No livro Deus e a Ciência: em direção ao me-
tarrealismo, os autores nos informam que:

“Tomemos um caso concreto: uma célula viva 
é composta de uns vinte aminoácidos que formam 
uma cadeia compacta. A função destes aminoácidos 
depende, por sua vez, de cerca de duas mil enzimas 
específicas. Continuando o mesmo raciocínio, os bió-
logos foram levados a calcular que a probabilidade 
de que um milhar de enzimas diferentes se aproxi-
mem de um modo ordenado até formar uma célula 
viva (ao longo de uma evolução de muitos bilhões de 
anos) é da ordem de 10¹ contra um.” (Guitton, Bog-
danov e Bogdanon. 1992, p.49.) 

Em termos práticos, isso quer dizer eu não há 
nenhuma possibilidade de a vida ser obra do acaso.²

São inumeráveis as evidências que nos 
apontam para a realidade espiritual da vida, a co-
meçar pelo próprio raciocínio.

Poderíamos nos utilizar de inúmeros exem-
plos para tentarmos demonstrar a existência da 
mente como dimensão independente do corpo 
material. Desde as evidências de casos sugestivos 
de reencarnação, como as experiências de quase 
morte (E.Q.Ms) e as manifestações mediúnicas, 
mas vamos nos valer de um caminho pouco uti-
lizado, as situações comuns de nossa experiência 
clínica no campo da psiquiatria e da psicoterapia.

UM CASO CLÍNICO

Uma paciente de 60 anos procurou-me para 
uma consulta psiquiátrica por estar apresentando 
um sintoma preocupante. Parecia ser um quadro 
de sonambulismo ou de perturbação da memória 
logo após uma noite de sono.

A situação era que ela estava acordando sis-
tematicamente à noite, na madrugada, enquanto 
dormia e fazendo coisas às quais no dia seguinte, 
não lembrava. Particularmente, estava “assaltan-
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do a cozinha”. Levantava, ia até a geladeira ou 
até algum armário de alimentos em sua cozinha e 
comia em grandes quantidades. No dia seguinte, 
não lembrava de absolutamente nada. 

Conforme me relatou, estranhava que pela 
manhã, potes de geleia estavam vazios, pacotes 
de bolachas utilizados e até mesmo enormes ra-
paduras devoradas. A preocupação se estabeleceu 
quando o seu marido a flagrou comendo naque-
le horário impróprio e, segundo ele, lhe chamou 
a atenção por estar comendo alimentos pesados 
durante a madrugada. Ela discutia com ele no 
momento e depois ia dormir. No dia seguinte não 
lembrava de nada. Estabeleceu-se a preocupação. 
Seria um quadro neurológico? Psiquiátrico? Esta-
ria com alguns sinais de Alzheimer? Então veio 
consultar comigo.

Não foi difícil identificar o motivo do seu 
esquecimento. A paciente vinha tomando um me-
dicamento indutor do sono, que lhe havia sido re-
ceitado. Esse medicamento lhe foi administrado 
porque ela estava apresentando uma insônia ini-
cial, dificuldade em adormecer. É comum aconte-
cer com medicamentos dessa categoria que eles 
provoquem amnésia ocasional, mais propriamen-
te amnésia anterógrada. Era o caso, devido à ação 
do medicamento a paciente acordava de noite, 
mas a área relativa à memória, por ação quími-
ca, não registrava o que ela fazia. É comum uma 
pessoa que tome esse tipo de medicação relatar 
que é capaz de conversar sobre assuntos antes 
de dormir e no dia seguinte não lembrar de nada. 
É que, no momento em que está conversando, a 
droga já está agindo, embora o indivíduo ainda 
esteja “acordado”.

Passado o susto inicial da paciente, princi-
palmente porque foi identificada a causa do com-
portamento preocupante, e excluídas patologias 
temidas, com a suspensão do medicamento, pa-
raram os “assaltos noturnos à geladeira” e volta-
ram os registros de memória de tudo o que acon-
tecia com ela, em seus ocasionais despertares 
noturnos. Era um quadro transitório ocasionado 
por efeito químico do indutor do sono.

Mas outro elemento clínico me chamou a 
atenção. A referida paciente já estava utilizando 
há alguns anos um medicamento para azia, ou 

seja, para queimação gástrica. Contou-me que so-
fria de gastrite crônica e frequentemente passava 
mal do estômago por alimentos que comia. Era 
comum comer qualquer coisa fora da sua dieta 
habitual e se sentir muito mal. Levava uma vida 
muito regrada (durante o dia em estado normal 
de consciência, naturalmente), privando-se de 
alguns prazeres gastronômicos que caprichosa-
mente ficavam reprimidos em seus desejos não 
realizados. Por exemplo, adorava comer algumas 
guloseimas, mas bastava colocar algum doce na 
boca ou comida mais apimentada e seu estômago 
gritava. Após o uso do medicamento indutor do 
sono, passou a frequentar a cozinha de sua casa 
na madrugada e a dar vazão aos seus desejos de 
comer o que tivesse vontade. Foi assim que um 
pote de geleia de pimenta foi devorado na mesma 
noite, assim como dez pacotes de puxa-puxa... 
Isso mesmo, dez pacotes.

E o dia seguinte? Aí é que está o curioso. 
Não sentia nada de diferente. Pelo contrário, acor-
dava muito bem. Nada de azia ou desconforto di-
gestivo. Estranho... Não era para ser assim. Com 
muito menos de alimentos “proibidos” ela passa-
va muito mal. E, com toda essa “orgia gastronô-
mica” na madrugada ela acordava lépida, feliz e 
... desmemoriada.
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Vamos às reflexões que desejo fazer:

Inicialmente quero destacar a importante 
ação do medicamento sobre seu estado de cons-
ciência fisiológica. O remédio foi capaz de neu-
tralizar sua memória. Embora ela acordasse à 
noite, fosse até a cozinha, comesse, conversasse 
com seu marido, no dia seguinte não lembrava de 
nada. Nesse ponto, temos o aspecto da influên-
cia do medicamento sobre o cérebro e do cérebro 
sobre o espírito. A área da memória estando afe-
tada, não permitiu o livre juízo do espírito sobre 
suas ações, ainda que motivado por desejos in-
conscientes.

Fica evidente, nesse ponto, a influência do 
organismo sobre a mente. 

Por mais que o espírito seja o protagonista 
da consciência, esta somente se expressará se o 

organismo oferecer condições. No exemplo cita-
do, havia um impedimento do sistema nervoso 
central levando ao quadro de amnésia. A ansieda-
de decorrente deste sintoma também é digna de 
nota, pois a paciente ficou muito aflita ao imagi-
nar que seu comportamento poderia estar acon-
tecendo sem seu controle consciente. Uma vez 
descoberta a origem do problema, e solucionado, 
a angústia da paciente desapareceu. 

Por outro lado, temos também o contrário. 
Como explicar que ela não tivesse as habituais 
manifestações de gastrite nesse contexto? Consi-
derando que o volume e o tipo de alimentos que 
ela consumia durante a noite, e tendo uma fragi-
lidade no aparelho digestivo, seria de se esperar 
que ela acordasse muito mal, com o seu sistema 
digestivo irritado, com muitos sintomas de azia, 
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etc. Não era o que acontecia, acordava sentindo-se 
muito bem, a ponto de não desconfiar que pudes-
se ter ingerido tanta guloseima na madrugada.

A diferença de uma ingesta alimentar co-
mum, no caso descrito, é que por estar sedada 
a área cerebral do seu juízo de valor sobre o que 
fazia, ela não entrava em conflito por estar co-
mendo. Nem sequer lembrava no dia seguinte. 
O resultado disso é que mesmo comendo desen-
freadamente, não apresentou manifestações di-
gestivas. Indicando fortemente, nesse exemplo, a 
influência da mente sobre o corpo. No caso dela, e 
talvez de muitas pessoas, a sua gastrite era mais 
da cabeça do que do estômago. Não fosse assim, 
como explicar que alimentos perigosos, que sem-
pre geravam mal-estar, mesmo consumidos em 
grande quantidade, e mais ainda, no pior horá-
rio para comer, durante a noite (experimente co-
mer um pote de geleia de pimenta na madrugada 
para ver o que acontece), não desencadearam ne-
nhuma consequência em sua gastrite habitual? 
Importante destacar que isso não aconteceu em 
apenas uma noite, mas em sucessivas madruga-
das, já que a paciente permaneceu por mais de 
dois meses excursionando do quarto para a co-
zinha.  

Não estamos generalizando e afirmando 
que toda a gastrite é resultado apenas de co-
mandos emocionais, mas no referido caso parece 
que sim. Algumas pessoas podem se reconhecer 
nesse exemplo, diante de experiências bastante 
corriqueiras. É frequente ouvirmos as pessoas 
dizerem que beberam ou comeram algo diferen-
te durante a semana, mas como estavam preo-
cupadas com o trabalho no dia seguinte, ou por 
terem compromissos de rotina, a refeição “caiu 
pesada” no estômago. No entanto, se for um final 
de semana, ou um período de férias, onde a cabe-
ça esteja arejada, sem maiores preocupações, o 
consumo de bebidas ou alimentos perigosos não 
geram maiores problemas.

Devemos destacar também aqui a impor-
tância dos conflitos emocionais. Fica evidencia-
do que emoções ligadas à culpa podem ocasionar 
perturbações físicas. No caso da paciente, o fato 
dela comer estava ligado a prazeres censurados 
na sua história pessoal. Não quero me estender 
nesse ponto, mas apenas para assinalar que emo-

ções importantes determinam expressões bioló-
gicas. A medicina psicossomática está cheia des-
ses exemplos.

O Espiritismo explica a natureza de certas 
doenças como a expressão física de carregados 
registros emocionais do espírito, provenientes de 
outras existências. É importante destacar que a 
reencarnação apaga a memória dos fatos de ou-
tras vidas, mas não extingue os registros emocio-
nais mais significativos e marcantes.

Essa é a supremacia do espírito sobre a ma-
téria. De fato, a carne é fraca, no sentido de que 
ela está subordinada ao comando profundo do 
espírito.

A INFLUÊNCIA DO
ORGANISMO

O fato de considerarmos a independência 
da mente em relação ao corpo e desta ter a supre-
macia em relação ao segundo, isso não significa 
que a matéria não seja importante e que esta não 
subjugue frequentemente o espírito.

De fato, existe uma interação dinâmica en-
tre ambos, um dualismo interativo.

Não há como desconsiderar que uma pes-
soa com febre se sentirá de forma completamen-
te diferente do que a pessoa em condições sau-
dáveis. Uma alteração no hormônio da tireoide 
e o espírito parecerá preguiçoso. Alguém com 
anemia e, o cansaço poderá ser interpretado por 
preguiça. 

Isso também vale para transtornos emocio-
nais como episódios depressivos com alteração 
do funcionamento dos neurotransmissores. Na 
depressão, tão considerada falta de força de ca-
ráter ou de determinação, também está demons-
trada a importância dos neurotransmissores na 
maneira como o indivíduo se sente. Há pessoas 
com predisposições familiares para determina-
dos transtornos afetivos. Considerando os varia-
dos níveis evolutivos de cada ser, mesmo que a 
pessoa seja esforçada, esteja fazendo um forte 
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investimento emocional e espiritual em sua en-
carnação atual, ela poderá apresentar transtorno 
depressivo, por exemplo, e isso nada tem a ver 
com a possibilidade dela não estar se esforçando 
o suficiente. Isso explica porque um trabalhador 
Espírita, com larga ficha de serviço no trabalho 
ativo, poderá entrar em depressão e necessitar de 
tratamento médico. 

É importante enfatizar que os investimen-
tos espirituais que uma pessoa faça não lhe dão 
garantia absoluta de que não terá enfermidades. 

Um dos mitos nesse campo é que os esfor-
ços e investimentos espirituais fornecem uma 
espécie de blindagem contra os transtornos emo-
cionais. 

— “Espírita não tem depressão!”

Mito! Um mito perigoso, porque gera pre-
conceito, vergonha e condenações em nosso am-
biente.

— “Você não está se esforçando o suficien-
te!”

— “Você não está confiando no plano espi-
ritual!”

“Você está trabalhando pouco!” (Cuidado! 
Se a pessoa está efetivamente com depressão, e 
aumentar as tarefas, ela piora)

Encontramos em O Livro dos Espíritos so-
bre a influência do organismo. 

370. Da influência dos órgãos se pode 
inferir a existência de uma relação en-
tre o desenvolvimento dos do cérebro e 
o das faculdades morais e intelectuais?

“Não confundais o efeito com a causa. 
O Espírito dispõe sempre das facul-
dades que lhe são próprias. Ora, não 
são os órgãos que dão as faculdades, 
e sim estas que impulsionam o desen-
volvimento dos órgãos.”

a) Dever-se-á deduzir daí que a diversi-
dade das aptidões entre os homens de-
riva unicamente do estado do Espírito?

“O termo - unicamente - não exprime 
com toda a exatidão o que ocorre. O 
princípio dessa diversidade reside nas 
qualidades do Espírito, que pode ser 
mais ou menos adiantado. Cumpre, 
porém, se leve em conta a influência 

da matéria, que mais ou menos lhe cer-
ceia o exercício de suas faculdades.”³

Exemplo disso:

Um espírito que tenha dor de cabeça pode-
rá ter desenvolvido essa dor desde outras encar-
nações, por traumas ou vivências infelizes (nem 
toda a dor de cabeça se dá por conta de traumas 
do passado). Portanto, as causas primárias, neste 
caso, estão nos registros espirituais profundos. 
No entanto, na vida atual, a pessoa se sentirá de 
uma maneira quando estiver com dor e de ou-
tra quando estiver sem dor. Isso é o que estamos 
abordando sobre a influência do organismo no 
bem-estar do espírito.

Algumas afecções materiais têm registros 
de profundidade e não podem ser facilmente al-
teradas apenas por esforços da vontade. 

A própria idade avançada determina uma 
sujeição do espírito em relação ao corpo. O enve-
lhecimento confere limitações físicas inevitáveis. 
Quando temos 20 anos apresentamos motivações 
diferentes das que temos aos 70 anos. 

Mas alguém poderá argumentar: 

— Sim, mas dependendo da natureza evo-
lutiva do espírito, este sentirá mais ou menos o 
peso da idade. É verdade, um espírito mais evo-
luído responderá mais positivamente aos fatores 
limitantes da idade do que um espírito menos 
evoluído, que provavelmente se curvará ao peso 
dos anos. 

Acreditamos, como Espíritas, que temos di-
ferentes níveis evolutivos. Uma alma mais evo-
luída, quando encarnada, poderá influenciar seu 
corpo físico de forma mais completa e positiva do 
que um espírito de menor evolução.

Porém, é evidente que em determinadas 
idades nosso corpo funciona de forma distinta e 
nós somos diferentes por conta disso. Apresenta-
mos comportamentos condicionados às influên-
cias hormonais, por exemplo.

O espírito na adolescência não se sente da 
mesma maneira que na infância. A circulação dos 
hormônios faculta novas sensações e motivações 
ao espírito. Isso é a influência do organismo so-
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bre a alma. Mas, de novo aí, a trajetória espiritual 
será decisiva no modo como o espírito se sentirá 
e aproveitará essa fase. Uma alma perturbada por 
um passado com problemas na sexualidade, vive-
rá esse período, na vida atual, com grandes pro-
babilidades de ter conflitos na esfera sexual, par-
ticularmente no período da adolescência, quando 
a sexualidade reacende para a existência.

Quem é fraco ou forte é o espírito, mas a 
carne terá, via de regra alguma influência sobre 
a alma. 

Não podemos desconhecer o impacto das 
doenças, físicas ou emocionais. Não se pode pro-
pagar, sem chance de frustrações, a ideia de que é 
possível à pessoa superar qualquer impedimento 
material apenas pela força da vontade. Devido a 
isso, vemos muitas pessoas se sentindo culpadas 
e incompetentes quando não consegue superar 
suas dores e enfermidades.

O COMANDO
DO ESPÍRITO

... O Espírito é, deste modo, o artista do 
próprio corpo, por ele talhado, por as-
sim dizer, à feição das suas necessidades 
e à manifestação das suas tendências.

Desta forma a perfeição corporal das ra-
ças adiantadas deixa de ser produto de 
criações distintas para ser o resultado 
do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o 
invólucro material à medida que as fa-
culdades aumentam.4

A palavra-chave do processo é “reencarna-
ção”. O resultado do trabalho espiritual a que se 
refere Kardec é alcançado pelas múltiplas exis-
tências, onde o espírito lapidou seu instrumento 
corporal. O corpo de hoje é a materialização de 
tudo o que o perispírito registrou através das ex-
periências passadas. As imperfeições que o corpo 
traz são expressões materiais de tudo o quanto o 
espírito conquistou em outras encarnações. 

As doenças, portanto, são expressões na 
forma de tudo o que veio na fôrma. Desse modo o 

ser humano, espírito encarnado, está no presen-
te plasmando as futuras formas mais saudáveis 
ou doentes, conforme as escolhas que faz. Essas 
escolhas dão-se no nível moral. O que determina 
o surgimento das enfermidades são normalmen-
te processos provacionais ou expiatórios pela lei 
de causa e efeito. Uma pessoa que seja virtuosa 
no presente pode ter se equivocado no passado e 
isso explica o porquê das dificuldades que experi-
menta em dado momento.

Diz Kardec que “A carne só é fraca porque 
o Espírito é fraco”, ou porque foi fraco e, agora 
manifesta essas fraquezas no âmbito físico. O 
espírito pode estar sendo forte no presente, mas 
isso não lhe garante o comando preciso do corpo, 
porque este último está na dependência das in-
formações que o próprio espírito registrou no seu 
passado espiritual.

Por um outro lado, melhor saúde física no 
presente também não quer dizer que o espírito 
tenha sido virtuoso no passado. Pode uma alma 
ao reencarnar pedir nova oportunidade de saúde 
relativa para tentar corrigir seus tropeços. Sabe-
mos que a misericórdia divina fornece essas múl-
tiplas oportunidades para a reabilitação espiri-
tual. No entanto, a Lei Natural oferece limites. Se 
o espírito persiste nas mesmas falhas morais, a 
lei de causa e efeito impõe-lhe a reencarnação em 
circunstâncias mais difíceis. Não como punição, 
mas como processo educativo, para através de 
determinados sofrimentos aprender moralmente 
e progredir.

Concluímos finalmente com Kardec:

A responsabilidade moral dos atos da 
vida fica, portanto, intacta; mas a razão 
nos diz que as consequências dessa res-
ponsabilidade devem ser proporcionais 
ao desenvolvimento intelectual do Espí-
rito. Assim, quanto mais esclarecido for 
este, menos desculpável se torna, uma 
vez que com a inteligência e o senso mo-
ral nascem as noções do bem e do mal, 
do justo e do injusto.5
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Este é o título do capítulo três, da quarta 
obra básica da Codificação Espírita, O Céu e o In-
ferno, ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, 
publicada por Allan Kardec (1804-1869) em 1º de 
agosto de 1865, quatro anos antes da sua desen-
carnação. 

A obra, que é constituída de duas partes, 
respectivamente nomeadas Doutrina e Exemplos, 
apresenta análise crítica e comparativa de precei-
tos teológicos, cristãos e não cristãos, amplamen-
te conhecidos. Para tanto, Kardec utiliza esclare-
cimentos filosóficos, científicos e morais (ou reli-
giosos) na sua investigação, comparando-os com 
o paradigma espírita. 

A primeira parte da obra, denominada Dou-
trina “[...] contém o exame comparado das diver-
sas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e 
os demônios, as penas e as recompensas futuras 
[após a morte do corpo físico]”.1 Na segunda par-
te, o Codificador reforça as ideias anteriormente 
desenvolvidas, valendo-se dos exemplos ilustra-
tivos do estado moral e intelectual dos diferentes 
Espíritos desencarnados. Tais exemplos são de 
grande valia para o leitor atento porque têm o po-
der de conduzi-lo a reflexões mais aprofundadas, 
fazendo-o considerar as atuais ações e escolhas, 
assim como o que elas podem contribuir, ou não, 
para o seu estado de felicidade ou infelicidade, 
após a morte do corpo físico e para a organização 
do planejamento da próxima existência corporal. 

O Céu e o Inferno assemelha-se, em última 
análise, ao “[...] guia do viajante, antes de aden-
trar em país novo. Aí a vida do além-túmulo se 
desdobra em todos os seus aspectos, como um 
vasto panorama, de modo que todos poderão 
haurir, neste livro, novos motivos de esperança e 
de consolação e novas bases para o fortalecimen-
to da fé no futuro e na Justiça de Deus”.2 O Céu 
e o Inferno coloca ao alcance de todos os conhe-
cimentos do mecanismo pelo qual se processa a 
Justiça Divina, em concordância com o princípio 
evangélico: “A cada um segundo suas obras” (Ma-
teus, 16:27)

Ao escreve o tema Céu, Allan Kardec lembra 
como este é, em geral, designado: “[...] o espaço 
indefinido que circunda a Terra, e mais particular-
mente a parte que está acima do nosso horizonte. 
[...] Os Antigos acreditavam na existência de mui-
tos céus superpostos, de matéria sólida e trans-
parente, formando esferas concêntricas e tendo 
a Terra como centro. Girando em torno da Terra, 

essas esferas arrastavam consigo os astros que se 
achavam em seu circuito.”3 

Kardec recorda também que esta concepção 
surgiu em decorrência dos escassos conhecimen-
tos astronômicos do passado, mas que, de uma 
forma ou de outra, influenciaram as teologias re-
ligiosas, as quais passaram a definir o Céu como 
uma região física delimitada, subdividida em lo-
cais existentes no espaço sideral, onde as bem 
aventuranças se manifestam de acordo com um 
gradiente.3 

O último deles era a morada da su-
prema felicidade. Segundo a opinião 
mais comum, havia sete céus e daí a 
expressão — estar no sétimo céu — 
para exprimir a perfeita felicidade. 
Os mulçumanos admitem nove céus, 
em cada dos quais se aumenta a feli-
cidade dos crentes. O astrônomo Pto-
lomeu [90-168 a.C.] contava onze e 
denominava o último de Empíreo, por 
causa da luz brilhante que nele reina. 
[...] A teologia cristã reconhece três 
céus: o primeiro é o da região do ar e 
das nuvens; o segundo, o Espaço em 
que se movem os astros; o terceiro, 
para além deste, é a morada do Altís-
simo, a região dos que o contemplam 
face a face, ou seja, a dos eleitos. É 
de conformidade com esta crença que 
Paulo foi arrebatado ao terceiro céu.4 

(Grifos no original.) 

Com base nesses apontamentos, O Novo 
Dicionário da Bíblia, publicação religiosa recente, 
informa que o “[...] Céu é o lugar da habitação 
de Deus, como daqueles diretamente associados 
a eles.[...].”5 Em outro sentido, não podemos igno-
rar que a palavra Céu “[...] tem papel relevante na 
imaginação mitológica e religiosas de quase to-
dos os povos, como lugar a partir dos qual agiam 
todos os deuses e seres divinos, e ao qual se eleva 
a alma depois da morte.[...]”.6 

Vemos, então, que para Aristóteles (384 - 
322 a. C.), filósofo grego da Antiguidade, o Céu 
poderia apresentar três significados: 
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“[...] 1º) A substância da circunfe-
rência externa do mundo, isto é, o 
corpo natural que está na extrema 
periferia do universo: neste senti-
do, dá-se o nome de Céu à região 
que se acredita ser a sede da divin-
dade; 2º) o corpo que ocupa o lugar 
mais próximo da circunferência 
externa do universo e no qual se 
acham a Lua, o Sol e alguns astros. 
[...]; 3º) todo corpo que é encerrado 
pela circunferência externa, isto é, 
o próprio mundo na sua totalidade 
(De Caello, I, 9, 278 b-10).7

Os significados de Céu elaborados por 
Aristóteles transmitem a ideia de uma locali-
dade material específica e delimitada, existen-
te no Universo. Nada tem de espiritual, mesmo 
quando o filósofo apressa-se em explicar que 
o Céu é constituído de uma substância ou ma-
téria diferente da existente na Terra e na Lua, 
por ele denominada Éter.7  Esta doutrina de 
Céu fundamentava-se na noção de incorrupti-
bilidade da matéria criada sem a contribuição 
humana. Neste aspecto, a matéria incorruptí-
vel (ou divina) necessariamente estaria presen-
te no Céu, na lua e nos demais astros. 

Esta doutrina permaneceu intacta em 
toda a Antiguidade e Idade Média, muito in-
fluenciando as teologias cristãs. Mas era cer-
cada de muitas dúvidas, sobretudo quando se 
observava o ciclo de vida da Natureza: nascer, 
crescer, envelhecer e morrer. A partir do final 
da Idade Média, alguns filósofos ousaram re-
visar o assunto, mesmo correndo o risco de se-
rem perseguidos pela Igreja. 

Assim, Ockham (1280-1349), no século 
XIV, declara no seu livro Questiones in libros se-
tentiarum, publicado 1495, que não há diver-
sidade entre a matéria que compõe os corpos 
celestes, lunares e humanos. Argumenta que 
a matéria celeste não pode ser transformada 
pela ação de nenhum agente criado.7 Nicolau 
de Cusa (1401-1464), no século XV, informa na 
sua publicação De docta ignor, de 1440, que se-
ria possível admitir corrupções na matéria ter-
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restre e, por extrapolação, na dos demais astros e 
corpos celestiais. A questão da incorruptibilidade 
do Céu era uma coisa, e bem acatada, até certo 
ponto. A dúvida era explicar como que alguém 
portador de matéria corruptível iria para o Céu.

O problema da incorruptibilidade aristo-
télica permanecia, portanto, a despeito dos ar-
gumentos apresentados pela inteligência e pela 
lógica. De alguma forma, Galileu (1564-1642) 
conseguiu revogar parcialmente o pensamento 
medieval, em 1632, com a publicação dos seus 
Diálogos sobre os dois sistemas máximos.7 

Um novo impulso progressista foi dado, 
mas a questão ainda era analisada muito super-
ficialmente, visto que os dogmas católicos, e, 
posteriormente, os da igreja reformada jamais 
estiveram abertos à discussão. Restava, pois, à 
Filosofia e à Ciência, após o rompimento com a 
Igreja, apresentarem ideias progressistas, mesmo 
delineando-se, de antemão, um longo caminho a 
ser percorrido.  

Ante estes e outros conceitos, o filósofo ilu-
minista François Marie Arouet (1694-1778), mais 
conhecido como Voltaire, revelou-se taxativo a 
respeito do assunto, ao afirmar: “[...] Propriamen-
te falando, não existe céu. O que há é uma quan-
tidade prodigiosa de globos girando no espaço 
vazio e nosso globo gira como os outros. [...]”.8

A dificuldade a respeito do significado de 
Céu, e que está muito bem analisada por Allan 
Kardec, resume-se à suposição de imaginá-lo 
construído em certa região do espaço. A Filosofia, 
a Ciência e a Teologia continuam sem resolver a 
questão, ainda que algum progresso significativo 
tenhas sido alcançado pelas duas primeiras.  

Os materialistas, preferem ignorar a possi-
bilidade da sobrevivência do Espírito — “porque 
nada sobrevive à morte do corpo”, afirmam. Os 
espiritualistas aceitam a possibilidade, porém 
procuram não se aprofundar no estudo, revelan-
do, de forma ampla, nítida desinformação a res-
peito da vida no plano espiritual.  

Esta situação endossada por certos grupos 
espiritualistas, religiosos ou não, é muito cômo-
da, porque, se eles difundissem a ideia de que o 
Céu (ou o Inferno) é um estado de alma; que os 
Espíritos sobrevivem à morte do corpo, vivendo 
em outra dimensão da vida, em locais compatí-
veis com a própria evolução moral e intelectual 

e, mais, que podem se comunicar com os que 
possuem corpo físico, muitos problemas seriam 
resolvidos. Por ora, infelizmente, preferem man-
ter-se na própria zona de conforto mental, sem 
disposição para iniciarem a devida renovação 
doutrinária que os libertariam dos dogmas esta-
tutários. 

Emmanuel apresenta-nos de forma muito 
lúcida a visão espírita do assunto. Realiza viagem 
no tempo para recolher as principais noções de 
Céu que se encontram alicerçadas na cultura de 
diferentes povos, noções que, por sua vez, refle-
tem o entendimento a respeito da destinação da 
alma humana após a morte do corpo físico, como 
expressa a síntese que se segue.

•	 Entre os chineses: “[...] afiançávamos que a 
imortalidade era a absoluta integração com 
os antepassados”.9

•	 Na Índia bramânica: “admitíamos que o 
Éden fosse a condição privilegiada de al-
guns eleitos na pureza intocável dos ci-
mos”.9

•	 No Egito remoto: “imaginávamos que a 
glória, na esfera espiritual, consistisse na 
intimidade com deuses particulares, mes-
mo quando se mostrassem positivamente 
cruéis”.9

•	 Na Grécia antiga: “supúnhamos que a feli-
cidade suprema, além da morte, brilhasse 
no trono de honrarias domésticas”.9

•	 Com os gauleses e romanos, incas e as-
tecas: “tínhamos figurações especiais do 
paraíso, e ainda ontem, acreditávamos que 
o Céu fosse região deleitosa em que Deus, 
teologicamente transformado em capricho-
so patriarca, vivesse condecorando os filhos 
oportunistas que evidenciassem mais am-
pla inteligência no campo da adulação”.10
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O grande benfeitor conclui a sua admirável 
investigação, apresentando-nos a seguinte ordem 
de ideias que reflete a abrangência do pensamen-
to espírita:

1. O Espírito vive em diferentes moradas vi-
bracionais

“Aprendemos hoje que a vida se espraia, triun-
fante, em todos os domínios do universo 
sem-fim; que a matéria assume estados 
diversos de fluidez e condensação; que os 
mundos se multiplicam infinitamente no 
plano cósmico [...].”10

2. Cada morada é compatível como nível de 
evolução do seu habitante 

Cada “[...] Espírito permanece em determinado 
momento evolutivo e que, por isso, o Céu, 
em essência, é um estado da alma que varia 
conforme a visão interior de cada um.”10 

3. Céu, segundo o Espiritismo, está expresso 
nesta pergunta e resposta de Kardec

“— Nessa imensidade ilimitada, onde está o 
Céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe 
traça limites. Os mundos superiores são as 
últimas estações do seu caminho que as vir-
tudes franqueiam e os vícios interditam.”10

Neste contexto, o Codificador conclui.

Ante este quadro grandioso, que po-
voa todos os recantos do Universo, 
que dá a todas as coisa da Criação 
um fim e uma razão de ser, quanto 
é pequena e mesquinha a doutrina 
que circunscreve a Humanidade a um 
ponto imperceptível do Espaço, que 
no-la mostra começando em dado ins-
tante para acabar um dia igualmen-
te com o mundo que a contém, não 
abrangendo mais que um minuto na 
Eternidade! Como é triste, fria e gla-
cial essa doutrina quando nos mostra 
o resto do Universo, antes, durante e 
depois da humanidade terrena, sem 
vida, nem movimento, qual imen-
so deserto mergulhado no silêncio! 
Como é desesperadora a perspectiva 
dos eleitos voltados à contemplação 
perpétua, enquanto a maioria das 
criaturas é condenada a sofrimentos 
sem-fim! [...].11
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As enormes proporções que a violência tem 

alcançado nos dias atuais, e o medo inculcado em 
cada cidadão, levam o homem a refletir sobre a 
eficácia do Estado no combate à criminalidade e 
o espírita sobre seu papel nesta luta, sabendo ser 
o crime também consequência de caracteres que 
preexistem à vida corporal.

A pena, objeto de inúmeros conceitos e 
discussões jurídicas, é o instrumento clássico de 
que o Estado lança mão para refrear a criminali-
dade. Consiste, em suma, na resposta estatal à 
prática de atos criminosos. Alguns a entendem 
como mera retribuição, uma vingança social im-
posta ao delinquente (teorias absolutas ou retri-
buicionistas). Outros, que se resume a prevenir 
a ocorrência de crime, atemorizando criminosos 
em potencial e, em particular, o que já delin-
quiu (teorias relativas ou utilitaristas). Há, ainda, 
quem lhe enxergue não mais “como expiação ou 
retribuição de culpa, mas sim como instrumento 
de ressocialização do condenado”, como o faz Mi-
guel Reale Júnior.

Mesmo que a ciência jurídica limite sua vi-
são aos caracteres materiais - pois ela apenas ini-
cia o despertar à espiritualidade - há pensadores 
que fazem apreciação mais abrangente, sabendo 
que não se pode analisar um indivíduo, que é cor-
po e espírito, desprezando qualquer de seus ele-
mentos, sob pena de se ter análise superficial e 
incompleta.

Deolindo Amorim (1993, p. 106-107) na 
clássica obra Espiritismo e Criminologia, referin-
do-se à Doutrina Espírita, ensina que

 “se toda a sua concepção filosófica, 
inclusive em matéria penal, deriva 
da anterioridade do espírito, como já 
vimos, implicitamente a Doutrina re-
pele a teoria, já decadente, da subor-
dinação das faculdades do espírito ao 
funcionamento cerebral. O crime não 
é um fenômeno de pura fisiologia ce-
rebral, mas um fenômeno pertinente 
à responsabilidade do espírito, apesar 
dos condicionamentos anatômicos 
e culturais. Que a inteligência pode 
afirmar-se por si mesma, indepen-
dente de qualquer alteração na maté-
ria cerebral, é fato verificado nas pró-
prias crônicas médicas. É, portanto, 
com fundamento científico que o Es-
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piritismo afirma 
a distinção entre 
corpo e espírito, 
como proposição 
primordial de 
suas deduções fi-
losóficas.”

Em se reconhecendo que 
corpo e espírito diferenciam-se, 
mesmo que pertencentes a um 
mesmo ser, e que muito das prá-
ticas criminosas são tendências 
que preexistem ao corpo, sendo 
derivadas do espírito, deve-se 
buscar estabelecer a relação en-
tre a pena - que, como visto, é a 
consequência material da práti-
ca do delito - e os caracteres es-
pirituais do indivíduo, ou, mais 
especificamente, a evolução es-
piritual, sua finalidade última.

O Livro dos Espíritos (p. 
459/460), no capítulo relativo às 
penas e gozos futuros (questões 
números 990, 991 e 994), fornece 
os elementos a que se estabeleça 
tal relação. Ensina, inicialmente, 
que o arrependimento do espíri-
to acontece no estado espiritual, 
mesmo que por vezes ocorra no 
corporal, e que, como decorrên-
cia, faz “desejar o arrependido 
uma nova encarnação para se 
purificar. O Espírito compreende 
as imperfeições que o privam de 
ser feliz e por isso aspira a uma 
nova existência em que possa 
expiar suas faltas”.

Na questão n° 994, a Es-
piritualidade Superior demons-
tra que o homem perverso (o 
criminoso) necessariamente re-
conhece as faltas que praticou: 
“Sempre as reconhece e, então, 
mais sofre, porque sente em si 
todo o mal que praticou, ou de 
que foi voluntariamente causa. 
Contudo, o arrependimento nem 
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sempre é imediato. Há Espíritos que se obstinam 
em permanecer no mau caminho, não obstante os 
sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tar-
de, reconhecerão errada a senda que tomaram e o 
arrependimento virá. Para esclarecê-los trabalham 
os bons Espíritos e também vós podeis trabalhar”.

Assim, após o desencarne, o espírito em-
preende análise de sua última encarnação. Enxerga 
um corpo carnal que não mais lhe pertence, todos 
os bens materiais de que não mais pode dispor. 
Conclui - mesmo que não imediatamente - que a 
vivência terrena que teve nada mais foi do que uma 
oportunidade de aprendizado e que o corpo e os 
bens materiais representaram meros instrumentos 
que, para tal aprendizado, lhe foram cedidos.

Do homem médio, ligado à materialidade, 
que faz da encarnação oportunidade perdida, sem 
aprendizado ou prática do bem, o que se espera é 
arrependimento e remorso e, consequentemente, 
a pretensão de haver novo corpo para reiniciar o 
caminho nos trilhos corretos.

Do criminoso, nesse momento crucial, só se 
pode prever que tais sentimentos aflorem de modo 
muito mais agudo e cruel, diante do mal causado 
às suas vítimas e à sociedade. Seu erro não foi me-
ramente deixar se esvair a vida física sem evoluir. 
Ele a desvirtuou radicalmente, fazendo-a ferra-
menta do mal a seus semelhantes.

Esses pressupostos permitem a conclusão de 
que a pena corretamente aplicada no mundo ma-
terial, como decorrência da incidência das normas 
de Direito Penal, pode adquirir novo aspecto sob o 
ângulo espiritual. Pode deixar de ser, simplesmen-
te, retribuição do mal praticado, prevenção geral 
e individual e meio de ressocialização, passando 
a significar ao criminoso o início da reparação de 
suas faltas.

O Livro dos Espíritos (Questão n° 992) tam-
bém ensina que o progresso, como decorrência do 
arrependimento, pode-se dar já na vida atual, se 
houver a reparação das faltas. “Quando a cons-
ciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, 
o homem pode sempre melhorar-se”.

É o que a lógica ensina. Imaginemos dois 
criminosos que, com idênticos propósitos e con-
dutas, cometam um latrocínio, e que somente 
um deles seja identificado, processado e, por fim, 
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condenado. E que - também para isso deve-se qua-
se apelar à Providência - a lei seja corretamente 
aplicada, sendo ele condenado à pena de vinte e 
um anos de reclusão em regime integral fechado 
e cumpra dois terços dela para obter o livramento 
condicional.

Será crível que os dois criminosos - o que 
foi condenado e cumpriu pena e o que sequer foi 
identificado -, uma vez desencarnados, farão idên-
tica análise da existência precedente? Que o que 
cumpriu quatorze anos de pena refletirá, sobre as 
conseqüências do mal praticado, do mesmo modo 
que o outro, que fugiu sem pagar por seus crimes?

A lógica responde que não. Certamente, o 
apenado saberá que, mesmo que em parte, já pres-
tou contas de suas faltas, estando apto a reiniciar 
sua caminhada evolutiva de ponto distinto daque-
le, por um lance de sorte, se furtou do processo 
penal.

O cumprimento de pena no mundo corpó-
reo, assim, representa expiação 
antecipada das faltas do crimi-
noso, que se lhe agrega e será 
por ele considerada quando de 
sua passagem à erraticidade.

Não se pretende, nestas 
breves linhas, reformular as 
teorias das penas ou a execução 
penal, mas, unicamente, refle-
tir sobre as conseqüências de 
um sistema que já existe e está 
em prática, partindo dos funda-
mentos da Doutrina Espírita.

Os profissionais e teóri-
cos do Direito e do Espiritismo 
devem ter consciência de que 
a aplicação de uma pena, por 
força de um regular proces-
so criminal, pode significar ao 
delinqüente mais do que aqui-
lo que pregam os estudiosos 
que se circunscrevem ao plano 
material. Mesmo diante da co-
nhecida imperfeição do sistema 
penal - não mais imperfeito do 
que a Humanidade que o criou 
-, se está a oportunizar ao cri-

minoso, espírito em evolução, a expiação dos de-
litos na mesma encarnação em que praticados, 
habilitando-o a, em patamar superior, reiniciar o 
caminho na senda da perfeição.

Assim, mais do que pretender o aperfeiçoa-
mento do sistema penal - também indispensável -, 
deve-se lutar pela mais ampla e estrita aplicação 
a todos os delinquentes, tendo-se a consciência 
de que, com isso, estaremos não só pacificando a 
sociedade, escopo do Direito Penal, como também 
oportunizando ao criminoso a evolução indivi-
dual, o que é a finalidade da Lei Divina.
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Allan Kardec olhou a janela. A mão 
direita doía um pouco, porque estava es-
crevendo há muito tempo e decidiu fazer 
uma pausa. Ele olhava pela janela da Pas-
sage Sainte-Anne, mas o pensamento não 
se voltava ao casario, nem ao movimento 
da rua. Ele vagava pelo seu passado.

Há alguns anos, parecia ontem, ele 
era abordado sobre os fenômenos que 
chegaram a Paris. Mesas que se moviam, 
que eram consultadas, quase uma brinca-
deira de festa que desafiava os sábios por 
uma explicação. Ainda conhecido como 
Rivail, o professor que publicara muitos 
livros sobre a educação francesa, membro 
de diversas academias e sociedades cien-
tíficas, ocorria-lhe à mente os polêmicos 
fenômenos do magnetismo animal, al-
guns que nem mesmo uma das honradas 
sociedades criadas a partir das ideias e 
práticas de Mesmer desejavam aprofun-
dar-se. O magnetismo animal, fluido ema-
nado pelos magnetizadores, poderia ser o 
agente dos movimentos, mas nunca ima-
ginara que uma mesa pudesse mover-se 
ao influxo do que era usado para o tra-
tamento médico que incomodou a corte 
do Rei Luís ao ponto de ser nomeada uma 
comissão para investigá-lo. Mesas que se 
movem... Que ideia bizarra. Teriam elas 
músculos? Pensava então. Certo que não. 
E um cérebro? Uma mesa com cérebro! 
Tornar-se-iam sonâmbulas? Era só o que 
faltava.

Após muitos nãos a amigos queri-
dos ele resolveu dar uma olhada. Na épo-
ca, pensava, seria uma perda de tempo, 
mas, por via das dúvidas, procuraria um 
grupo familiar, de pessoas que não fos-
sem adeptos entusiasmados para obser-
var sem o importúnio da crença alheia. 
Seria fraude? Seria realizado por movi-
mentos involuntários dos médiuns e não 
vistos pelos presentes? Seria verdade? 

Rivail viu médiuns muito jovens, 
mulheres, envolvidas nos fenômenos. As 
mesas respondiam a perguntas. Não se 
tratava de uma força mecânica, mas de 

uma atividade de inteligências. Não eram 
conhecimentos das jovens. Eram espíri-
tos, almas de pessoas que haviam mor-
rido no passado e voltavam para estar 
como os vivos. E algo tão importante era 
tratado como uma diversão! Que desper-
dício de talento, pensava.

Kardec, na sua sala de trabalhos, le-
vou o que acabara de escrever aos olhos. 
Era uma matéria para a próxima edição 
da Revue Spirite. Dezembro estava pró-
ximo, e ele escrevera sobre o período da 
curiosidade. Estava revivendo sua nova 
vida.

O pensamento do autor espírita 
voltara novamente aos tempos de Rivail. 
Ele frequentava grupos diferentes, com 
médiuns diferentes. Gostava muito de 
Julie e Caroline Baudin. As jovens aban-
donaram a carrapeta, a cesta que usavam 
para escrever, e redigiam à mão. Chama-
va-se psicografia, e ele classificara como 
psicografia direta. 

O trabalho ganhou outra feição. 
Afastaram-se os curiosos, ficaram os que 
se interessavam pelo estudo. Rivail com-
pulsara seus livros de filosofia e fazia 
questões aos espíritos, não apenas ob-
servava os fenômenos. Deus, a vida de-
pois da morte, a moral, a justiça dos atos 
dos homens, o intercâmbio mais amplo 
entre espíritos e homens, os instintos, e 
até mesmo a reencarnação, aquela tese 
de Fourier, eram objeto do diálogo entre 
dois mundos. O mundo espiritual se des-
cortinara aos olhos, a partir das letras das 
jovens. Como é que alguém podia interes-
sar-se por um objeto que se movia, quan-
do tinha ao alcance o universo! 

A inteligência dos espíritos o con-
vencera mais de sua existência que os 
raps, difíceis de possibilitar um diálogo 
mais extenso. Um efeito inteligente há de 
provir de uma causa inteligente. Se algo 
pode dissertar sobre a filosofia de Voltai-
re, não há de ser apenas um pedaço de 
madeira.
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Horas e horas dedicadas à estranha investi-
gação. Gaby não o recriminava, mas acompanhava 
apreensiva a nova rotina de seu marido. As visitas 
deram lugar a horas e horas de produção intelec-
tual, que se estendia após o jantar e ganhava a 
noite. Aqueles papeis trazidos dos médiuns ganha-
vam a forma de artigos, de capítulos e de livros. 
As conversas com os seres incorpóreos já tratavam 
até de assuntos pessoais, e o marido de meia idade 
e saúde frágil encarregara-se de uma missão após 
um convite transcendental.

Veio a publicação de O Livro dos Espíritos, 
impresso com celeridade e vendido com facilidade 
pelas livrarias da capital francesa. O marido adota-
ra um pseudônimo, porque não desejava que sua 
notoriedade prévia afetasse o julgamento dos lei-
tores. Agora, Rivail era falado por toda a França, 
mas todos se dirigiam a ele como Allan Kardec. 

A correspondência aumentara, e cartas 
oriundas de lugares até desconhecidos, relatavam 
experiências distantes, discutiam ideias de O Livro 
dos Espíritos, pediam orientações para o funciona-
mento de grupos espíritas e de reuniões mediúni-
cas, dois substantivos cujo novo sentido foi pro-
posto por ele próprio.

Kardec escreveu um livro introdutório, um 
libreto que tratava da mediunidade e que em al-
guns anos seria ampliado até tornar-se seu se-
gundo grande livro sobre este assunto: O Livro dos 
Médiuns. Ele saíra em um momento diferente, no 
qual já funcionava a Sociedade Parisiense de Estu-
dos Espíritas e o mensário Revue Spirite.

Olhando novamente ao papel nas mãos, de 
volta ao presente, Kardec lia outra frase, que tra-
tava do Período Filosófico. Foi tão frutuoso! Tantos 
grupos surgiram! Convites para viajar pelo inte-
rior da amada França, fazendo palestras. Só faltava 
agora, que as diversas religiões reconhecessem a 
ciência do espírito para que o movimento se con-
solidasse. Alguns padres católicos já se interessa-
vam pela palavra dos mortos. O espiritismo ha-
veria de ser o principal opositor às ciências cada 
vez mais materialistas que invadiam sem trégua a 
cultura europeia.

Aqueles momentos ricos e gloriosos, no 
entanto, não se estenderam tão demoradamente 
quanto desejava o mestre francês. Roma se pro-
nunciara contrária ao pensamento espírita. Seus 
dois maiores livros faziam companhia aos de Vic-
tor Hugo no Index Prohibitorum, a negra relação 
de obras proibidas aos católicos. Tempos nebulo-
sos vieram. Os livros enviados para Barcelona, aos 
cuidados do amigo Lachâtre, foram apreendidos, e 
após um processo torturante, queimados em praça 
pública. Além do prejuízo financeiro, seu coração 
estava dolorido. Queimar livros em praça pública 
sob uma autoridade eclesiástica! Não estavam em 
pleno século XIX? Não haviam ficado para trás os 
tristes eventos da inquisição espanhola?

As revistas da época discutiam o espiritismo, 
sem muita isenção. Alguns jornalistas procuravam 
atacar-lhe o caráter ilibado, mantido à custa de 
renúncia e dificuldades. Adversários atacavam os 
escritos e foram tantos que era necessário separar 
os sérios dos que apenas queriam sensacionalismo 
para vender exemplares de jornal e fazer alguns 
centavos a mais. 

De volta ao artigo que escrevera, o Kardec 
da Rue de Sainte-Anne resolveu escrever o título: 
Período de lutas. O coração doía, ao lado de alguma 
indignação. Os espíritos o consolavam, explicando 
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que as lutas difundiriam ainda mais o pensamen-
to espírita. Os espanhóis foram à fogueira e guar-
daram consigo algumas cinzas e restos dos livros 
queimados.

Kardec pensou no futuro. O que viria, então? 
O que nos reserva o futuro? Ele olhou os manuscri-
tos de seu próximo livro, em uma estante ao lado. 
Já estavam sendo feitas as provas dos primeiros 
capítulos. Ele certamente marcava um novo mo-
mento, seria um rubicão cuja ordem de atravessar 
já fora dada pelo alto e acatada por seu missioná-
rio.

Período religioso, ele escrevera. O cristianis-
mo de Jesus seria estudado com o apoio dos que 
precederam a grande viagem. O novo livro não se-
ria uma discussão estéril sobre os dogmas católi-
cos, que evitaria na medida do possível, mas uma 
nova luz para o revivescimento da moral cristã, 
tão bela e tão achincalhada pelo espírito da sua 
época, tão empolgada com as conquistas do co-
nhecimento material e tão empobrecida de conhe-
cimento espiritual.

Kardec ainda não sabia, mas depois de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, então com o títu-
lo de Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, 
talvez uma influência do livro medieval de Tomás 
de Kempis, viria um livro sobre temas teológicos 
e metafísicos: O Céu e o Inferno: ou A Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo.

Em pleno período religioso, a teologia ca-
tólica de sua época seria revista. O livro sem in-
trodução nem conclusão, era atávico a sua alma, 
porque fazia recordar algumas ideias muito caras 
de seu preceptor, Pestalozzi e do grande pensador 
J. J. Rousseau. 

O pensamento clássico sobre a vida após a 
morte era colocado lado a lado ao católico e supe-
rado pelo pensamento espírita. O Espiritismo não 
havia se baseado em novos dogmas, mas nas pró-

prias comunicações dos espíritos, nas des-
crições que eles faziam de sua nova vida e 
de sua nova visão de mundo. Quanto mais 
se entendia e organizava o que diziam, 
mais justa se tornava a lei divina. Deus não 
se divertia covardemente com o futuro de 
seus filhos, mas lhes dera uma trajetória 
para trilharem livremente.

O livro traz as ideias desenvolvidas 
em sua primeira parte e algumas das co-
municações que deram base à argumen-
tação em torno destas ideias na segunda 
parte. Seus trabalhos ao longo de anos, em 
torno da mediunidade, aparecem em meio 
aos relatos espirituais. 

O texto, que foi publicado em dezem-
bro de 1863, estava acabando. Qual seria 
o próximo período? Quem saberia? Allan 
Kardec achava que após o período reli-
gioso, ainda haveria um período interme-
diário, mas estava fora do alcance de sua 
mente racional. Aguardássemos o futuro. 
E passado este período, viria o período da 
regeneração social, a principal razão de ser 
do espiritismo. 

Kardec voltou a escrever e o artigo 
ficou pronto. Pequeno, conciso, profético, 
auspicioso. A dor das lutas começava a fi-
car no passado e uma nova trajetória co-
meçava a ser trilhada.
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TODOS
MERECEM O CÉU
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A afirmativa “Todos merecem o céu” pode ser 
configurada como uma premissa maior de um silo-
gismo perfeito se usarmos a designação de Aristó-
teles para uma argumentação lógica perfeita. 

Confortando a alentadora premissa pode-
mos inferir que: 

Todos os Espíritos merecem o Céu

Todos os homens são Espíritos

Logo, todos os homens merecem o Céu.

Este é o silogismo perfeito que extraímos da 
obra magistral O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo, no qual estão contidas duas 
ideias: a universalidade e o merecimento.

Compreendendo, suficientemente, a questão 
da universalidade e do merecimento na apreciação 
da verdade em que se constituem o céu e o inferno, 
lograremos apreender a realidade nas quais eles se 
estabelecem.

Vejamos que a obra em comento traz na sua 
apresentação a destinação da sua existência:

Exame comparado das doutrinas sobre a 
passagem da vida corporal à vida espiri-
tual, sobre as penalidades e recompensas 
futuras, sobre os anjos e os demônios, so-
bre as penas ,etc. seguido de numerosos 
exemplos acerca da situação real da alma 
durante e depois da morte.

Esta publicação sedimenta, como nas de-
mais obras que a precederam, o aspecto racional 
do Espiritismo, que deseja esclarecer as mentes 
com a contribuição da inteligência, da lógica irre-
torquível dos fatos. Conquanto a base do edifício 
doutrinário estivesse já assentada nas obras que 
lhe antecederam a edição, o Codificador propõe-se 
a uma análise das convicções vigentes até então, 
para evidenciar a solidez dos princípios enuncia-
dos e reconduzir a alma humana às nascentes 
puras da mensagem evangélica ora sem os véus 
requisitados pela ignorância dos tempo primeiros.

No Capítulo II, após a observação e a análise 
racional das teorias do “Porvir e o Nada”, Allan Kar-
dec conclui que 

“Instintivamente tem o homem a crença 
no futuro, mas não possuindo até agora 
nenhuma base certa para defini-lo, a sua 
imaginação fantasiou os sistemas que 
originaram a diversidade de crenças”. A 
Doutrina Espírita sobre o futuro — não 

sendo uma obra de imaginação mais 
ou menos arquitetada engenhosamente, 
porém o resultado da observação de fa-
tos materiais que se desdobram hoje à 
nossa vista — congraçará, como já está 
acontecendo, as opiniões divergentes ou 
flutuantes e trará gradualmente, pela for-
ça das coisas, a unidade de crenças sobre 
esse ponto, não já baseada em simples hi-
pótese, mas na certeza. A unificação feita 
relativamente à sorte futura das almas 
será o primeiro ponto de contacto dos 
diversos cultos, um passo imenso para 
a tolerância religiosa em primeiro lugar 
e, mais tarde, 
para a com-
pleta fusão. 
Cap. I – item 
14 – O Céu e 
o Inferno – Al-
lan Kardec.

Temos presenciado, 
como no mês de janeiro úl-
timo, o massacre no jornal 
Charlie Hebdo na França e 
a agressão ocorrida no su-
búrbio do Rio de Janeiro à 
menina de 11 anos, Kaillane 
Campos, no dia 14 de junho 
passado, que foi apedrejada 
na saída de um culto de can-
domblé. Registramos isto, 
apenas para pontuar alguns 
fatos de intolerância religio-
sa, que não pouparam nem 
mesmo o túmulo de Chico 
Xavier, no cemitério São João 
em Uberaba, também viola-
do no mês de junho último.

Fazendo a leitura pro-
funda desses fatos surpreen-
deremos, na alma aflita dos 
que o produzem, a ânsia de 
salvação. De chegarem por 
algum meio à obtenção da-
quilo que está no móvel, 
mesmo equivocado, de todas 
as ações humanas: O desejo 
de ser feliz.

No Bhagavad Gita, no 
diálogo com Arjuna, Krish-
na, falando da sabedoria da 
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visão espiritual, afirma que todos os homens o 
buscam: “Sejam quais forem os deuses que o seu 
coração sirva, sempre sou eu o escopo da sua fé”.

Assim, é imperiosa a divulgação destes co-
nhecimentos universais aclarados pelas inferên-
cias lógicas, trazidas pelo Espiritismo, a fim de que 
as almas pacifiquem-se, irmanem-se na senda do 
progresso.  

A universalidade do conhecimento das ver-
dades relativas à vida futura e a sorte das almas 

após a morte ofertarão ao homem a certeza da sua 
destinação, a segurança de que ele deve cumprir 
os preceitos da lei divina, não se afastando dela, 
para encontrar a felicidade que é, em essência, o 
céu a que todos anelam. Este conhecimento é o 
pressuposto para a conclusão do silogismo aqui 
trazido: Logo, todos os homens merecem o céu. 

As crenças antigas, conquanto tenham ma-
terializado a ideia do céu, colocando-o em lugar 
determinado e acima da Terra, concebida como o 
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centro do Universo, em estruturas 
que representariam esferas ou de-
graus de bem-aventuranças, culmi-
nando com o último céu, destinado 
à morada de Deus, expressavam 
sempre a noção de que o céu era 
uma condição de elevação e de fe-
licidade, fosse no terceiro céu dos 
cristãos para onde foi alçado o 
apóstolo Paulo, fosse no nono céu 
dos muçulmanos, no sétimo céu, 
crença mais comum, ou no décimo 
primeiro céu de Ptolomeu. 

Todas essas teorias, que a 
ciência prostrou por terra ao devas-
sar o espaço estelar, expressavam 
lampejos da lei divina impressa na 
consciência, cujo preceito diz ter 
sido o homem criado para ser feliz 
e que a felicidade somente é encon-
trada quando adentrarmos o Céu. 

Mas, então, todos merecem o 
céu mesmo? 

O Espiritismo ensina que:

A felicidade está na 
razão direta do pro-
gresso realizado, de 
sorte que, de dois Espíritos, um pode 
não ser tão feliz quanto outro, uni-
camente por não possuir o mesmo 
adiantamento intelectual e moral, 
sem que por isso precisem estar, 
cada qual, em lugar distinto. 

O Céu e o Inferno - Cap. II - item 6

Esse progresso é a escalada ao céu, e fa-
z-se, não raro, pelos caminhos nos quais uma 
observação mais apressada não identificará 
as evidências dessa realidade, senão quando a 
maturidade espiritual comparecer.

Quando lemos que Paulo de Tarso foi al-
çado ao terceiro (e mais alto céu dos cristãos) 
podemos observar, na obra Paulo e Estevão, 
como se deu essa trajetória, pinçando alguns 

instantes que nos lecionam ânimo, fé e determina-
ção para que também avancemos rumo ao nosso 
Reino dos Céus.

 
Vendo que a noiva tinha imensa dificul-
dade em expor as últimas ideias, Saulo 
ajoelhou-se a seu lado, cobriu-lhe as mãos 
de beijos ardentes. A agonia dolorosa pa-
recia-lhe o sofrimento injustificável, que 
o céu houvera enviado a um anjo. Ele, 
que trazia o Espírito ressecado pela her-
menêutica das leis humanas, sentiu que 
chorava intensamente pela primeira vez. 
Lendo-lhe a sensibilidade através das lá-
grimas que lhe desciam silenciosamente 
dos olhos, Abigail esboçou um gesto de 
carinho com dificuldade infinita. Conhe-
cia Saulo e comprovara-lhe a rigidez do 
caráter. “Aquele pranto revelava o calvá-
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rio íntimo do bem-amado, mas demonstra-
va, igualmente, o alvorecer de uma vida 
nova para o seu Espírito.” (Abigail Cristã. 
Pg. 225. 44. Edição.)

Tem-se nesta passagem o 
céu de Abigail, resignada, confian-
te em Deus e o inferno de Saulo, 
alimentado pela rigidez das con-
venções do mundo, requisitando 
a charrua da dor para que a com-
preensão se estabelecesse no Es-
pírito distanciado do movimento 
verdadeiro no rumo da união com 
a Divindade.

Nesta cena amolda-se bem a 
assertiva de Kardec, posta na obra 
sesquicentenária:

Ainda que juntos, pode um estar em 
trevas, enquanto que tudo resplandece 
para o outro, tal como um cego e um 
vidente que se dão as mãos: este per-
cebe a luz da qual aquele não recebe a 
mínima impressão. (O Céu e o Inferno- 
Cap.II. item 6.)

Avançando com Saulo na 
sua busca pelo reino deparamo-
nos com a cena inolvidável da Es-
trada de Damasco.

 
Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o cari-
nhosamente, o Mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com 
inflexão paternal:

— Não recalcitres contra os aguilhões!...

Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças 
profundas o compeliam a cada momento, e em qualquer parte, à me-
ditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os 
meios e de todos os modos.

Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os 
companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente.

O moço de Tarso soluçava. (No Caminho de Damasco. Pg. 242 – 
44.edição.) 

Utilizando a terminologia de Stanislav Grof podemos dizer que 
Saulo teve uma emergência espiritual, crise que pode ocorrer ou não 
com o aspecto de desarmonias emocionais, tormentos, alienações men-
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tais. Muitos místicos, santos, xamãs, paranormais, 
passaram antes de se entregarem ao chamado es-
pecial e avassalador por essa crise de desestrutu-
ração da personalidade. Há um parto doloroso de 
renascimento espiritual. Francisco de Assis, com 
febre, padeceu entre o ser e o não ser, Teresa de 
Ávila, São João da Cruz, enlouquecendo com as suas 
visões. Diferem em razão dos estágios evolutivos 
as emergências espirituais. Esse despertamento 
espiritual agride a ótica da normalidade social. Ve-
jamos o que ocorre com o moço de Tarso após este 
episódio. Foi visto como louco, perdendo a posição 

social, família, credibilidade, ami-
gos. Este é, por vezes, o caminho 
do céu, que é palmilhado a custa 
de estímulos para romper as ca-
deias de vinculação com a normo-
se (patologia da normalidade), em 
que vamos orquestrando a vida de 
forma automática, sem questiona-
mentos profundos sobre as causas 
e os móveis das nossas ações. Pau-
lo teve um episódio mediúnico, 
via que muitos de nós espíritas 
trilhamos e conhecemos bem na 
nossa rota de transformação na 
busca do céu.

Mas, também podemos, 
como Paulo, encontrar felicidade 
em meio às incompreensões, nas 
lutas e humilhações pela crença 
que abraçamos, pelas ideias que 
nutrimos.

Imensa dor represou-se no Espírito do 
ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe 
muito mais que as reprimendas diretas 
que recebera. Sem conseguir refrear a 
própria angústia, sentiu que lágrimas ar-
dentes rolavam-lhe nas faces queimadas 
pelo sol do deserto. Nunca experimentara 
pranto assim amargo. (Lutas e humilha-
ções – pg.371 – 44. edição.) 

Esse episódio deu-se em 
Atenas, onde o apóstolo recolhe a 
frieza e o sarcasmo daqueles que 
julgava terem a alma mais pron-
ta para acolher os ensinamentos 

de Jesus. A desolação e a dor que se seguem não 
se traduzem mais no sofrimento pela sua condi-
ção pessoal, mas pelo Mestre, julgando-se que ele, 
Paulo, não fizera jus à confiança que lhe fora depo-
sitada. Neste momento de intensas preocupações, 
ele recebe o socorro que redunda na lavratura do 
grande patrimônio legado aos cristãos dos tempos 
vindouros: As Epístolas de Paulo. A senda para o 
céu, mais uma vez, desenvolve-se entre as dores e 
as primícias recolhidas no trabalho do Bem.

Na profunda reflexão trazida na obra Fonte 
Viva, Emmanuel, analisando a frase de Paulo aos 
hebreus: “Guardai-vos dos Cães”, recomenda:
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Somos imensa caravana de seres, na es-
trada evolutiva, a movimentar-se, sob o 
olhar do Divino Pastor, em demanda de 
esferas mais altas. Em verdade, se pros-
seguimos caminho a fora magnetizados 
pelo devotamento do Condutor Divino, 
inegavelmente somos também assedia-
dos pelos cães da ignorância, da perver-
sidade, da má fé. Referindo-se a cães, 
Paulo de Tarso não mentalizava o animal 
amigo, símbolo de ternura e fidelidade, 
após a domesticação. Reportava-se aos 
cães selvagens, impulsivos e ferozes. No 
rebanho humano, encontraremos sempre 
criaturas que os personificam. São os ad-
versários sistemáticos do bem.

Marchemos, a despeito deles e com eles, pois 
todos merecem o céu.

O caminho, no entanto, é uma decisão pessoal, 
como afirma o Codificador no tratado excelente.

O progresso nos Espíritos é o fruto do pró-
prio trabalho; mas, como são livres, tra-
balham no seu adiantamento com maior 
ou menor atividade, com mais ou menos 
negligência, segundo sua vontade, acele-
rando ou retardando o progresso e, por 
conseguinte, a própria felicidade. (O Céu 
e o Inferno, Cap. II, item 7.)

Neste aspecto, o vaso escolhido é um exemplo 
de perseverança e abnegação, demonstrando todos 
os seus instantes de fraqueza, desânimo, incerteza 
e precipitação, fatos que nos assomam à alma em 
muitos momentos. Vejamos a cena descrita:

— Levanta-te, Saulo! — disse Estevão 
com profunda bondade.

— Que é isso? Choras? — perguntou Abi-
gail em tom blandicioso.

— Estarias desalentado quando a tarefa 
apenas começa? O moço tarsense, ago-
ra de pé, desatou em pranto convulsivo. 
Aquelas lágrimas não eram somente um 
desabafo do coração abandonado no 
mundo. Traduziam um júbilo infinito, 
uma gratidão imensa a Jesus, sempre 
pródigo de proteção e benefícios. (Lutas 
e Humilhações.pg. 271.)

Nós alcançamos o céu, a felicidade, quando 
logramos sentir gratidão. Essa a lição do diálogo 

inesquecível entre Saulo e os dois irmãos Estevão 
e Abigail, quando os testemunhos começam a se 
intensificar.  

Quanto ao mérito imprescindível para a edi-
ficação do céu em nós leciona Allan Kardec:

Nem favores, nem privilégios que não se-
jam o prêmio ao mérito; tudo é medido e 
pesado na balança da estrita justiça. As 
missões mais importantes são confiadas 
somente àqueles que Deus julga capazes 
de as cumprir e incapazes de desfaleci-
mento ou comprometimento. (O Céu e o 
Inferno, Cap. II. Item 13.)

A alma em ascensão vai aos poucos apren-
dendo a resistir à atração para o abismo, vai su-
focando os interesses do coração para cumprir 
fielmente os seus deveres, embora a solidão dos 
afetos terrenos, as enfermidades físicas e as perse-
guições. Essa hora transcrita na obra Paulo e Este-
vão é a mais tormentosa vivida pela grei cristã. Ela 
se dá poucos dias antes da prisão de Paulo e do seu 
derradeiro sacrifício

“Só Lucas está comigo”(1), o convertido de 
Damasco interrompe-se para chorar sobre 
os pergaminhos. Nesse instante, porém, 
sente afagar-lhe a fronte um como flabe-
lo de asas que adejassem de leve. Brando 
conforto lhe invade o coração amoroso e 
intrépido. Nesse ponto da carta, recobra 
novo ânimo e volta a demonstrar decisão 
de luta, terminando com as recomenda-
ções atinentes às necessidades da vida 
material e aos seus labores evangélicos. 
(Ao encontro do Mestre, pg. 678.) 

Finalmente, o Apóstolo dos gentios é alçado 
ao terceiro céu. As lutas, humilhações perseguições, 
amarguras, tudo se funde no sagrado objetivo de 
sua encarnação, no encontro para o qual todos nós 
caminhamos, embora muitas vezes ainda esteja-
mos recalcitrando contra os aguilhões.

Deslumbrado, arrebatado, o Apóstolo 
apenas pôde estender os braços, porque a 
voz lhe fugia no auge da comoção. Lágri-
mas abundantes perolavam-lhe o rosto 
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também transfigurado. Abigail e Estevão 
adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicada-
mente as mãos num assomo de ternura, 
enquanto Estevão o abraçava com efusão.

O Mestre sorriu, indulgente e carinhoso, 
e falou:

— Sim, Paulo, sê feliz! Vem, agora, a 
meus braços, pois é da vontade de meu 
Pai que os verdugos e os mártires se reú-
nam, para sempre, no meu reino. O Após-
tolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam 
do coração. Aquele cuidado amoroso de 
Jesus, aquela exortação em resposta ao 
seu apelo, penetravam-lhe a alma em on-
das cariciosas. Ao encontro do Mestre.

Mas e nós, os espíritos de mediana evolução, 
mereceremos o céu? 

Kardec afiança que: 

Ao lado das grandes missões confiadas 
aos Espíritos superiores, há outras de 
importância relativa em todos os graus, 
concedidas a Espíritos de todas as catego-
rias, podendo afirmar-se que cada encar-
nado tem a sua, isto é, deveres a preen-
cher a bem dos seus semelhantes, desde o 
chefe de família, a quem incumbe o pro-
gresso dos filhos, até o homem de gênio 
que lança às sociedades novos germens 
de progresso. (O Céu e o Inferno, Cap. II, 
item 14.)

Todas as inteligências concorrem, pois, 
para a obra geral, qualquer que seja o 
grau atingido, e cada uma na medida das 
suas forças, seja no estado de encarnação 
ou no espiritual. Por toda parte a ativi-
dade, desde a base ao ápice da escala, 
instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo 
apoio, dando-se as mãos para alcança-
rem o zênite. (Item 15.)

Lembrando Emmanuel em “Breve Notícia”, 
no pórtico da obra Paulo e Estevão, ao dizer que 
Paulo trazia o seu ministério divino, mas indaga, 
quem estará no mundo sem um ministério de 
Deus? Dessa sábia Providência que tem solicitude 
para com todas as suas criaturas? Apressemo-nos, 
pois, no aprendizado com que a encarnação nos 
brinda, buscando o júbilo do trabalho com Jesus.
Mesmo que os desafios às vezes nos pareçam su-
perlativos, eles são as vias de acesso ao céu, que já 
sabemos não se tratar de lugares físicos circuns-
critos, mas estados de alma que construímos com 
as nossas ações, modelamos com os nossos pensa-
mentos e sentimentos.

Falando em céu, expresso aqui um sentimen-
to recolhido em um lugar simples, sem adornos, 
mas que transmite a todos que o visitam uma 
sensação de encontro com almas enriquecidas no 
amor. Foi na salinha pequena, do piso inferior da 
fazenda modelo em Pedro Leopoldo. Ali, diante da 
mesa e da cadeira pequena, de madeira sem qual-
quer conforto, onde o Chico psicografou Paulo e 
Estevão, também chorei de gratidão e júbilo, expe-
rimentando um pedacinho de céu que devem ter 
sido, aqueles momentos em que Emmanuel con-
duzia o médium pelos tempos do cristianismo pri-
mitivo, mostrando-lhe as nuances desconhecidas 
de uma trajetória ímpar. Na sala onde estiveram 
os Espíritos de Paulo, Lívia, Estevão, dentre outros, 
por um instante, cheguei a invejar o sapo, que di-
zem acompanhava aqueles momentos. Brincadei-
ra a parte, ali compreendi um pouquinho mais, 
que o céu pode estar em qualquer lugar e que to-
dos o merecemos.
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Por milênios as religiões tentaram traçar o 
destino mais ou menos feliz que a alma teria após 
a morte das criaturas humanas. Filósofos eméri-
tos, desde os gregos aos romanos, católicos (como 
São Tomás de Aquino e Santo Agostinho), evangé-
licos e de todos os outros matizes religiosos busca-
ram teorias para explicar o que acontecia para as 
criaturas após encerrado o ciclo da vida corporal. 
Sem o conhecimento da ciência da vida espiritual, 
esses valorosos filósofos nada mais puderam fazer 
do que criar conjecturas, teorias que lhes pareciam 
racionalmente factíveis em vista da crença que 
professavam.

Desde logo intuíram tais filósofos, cada qual 
de acordo com as suas crenças, que o futuro do 
homem após a morte era desenhado durante a 
vida física, sendo mais ou menos feliz ou penoso 
de acordo com as atitudes e a conduta até então 
cultivados.

Nesse sentido, a chegada, em meados do sé-
culo XIX, da Doutrina Espírita trouxe verdadeira 
revolução. Se antes precisavam os filósofos e pen-
sadores religiosos se valer de exercícios de raciocí-
nio para “imaginar” como seria a vida futura, a no-
vel doutrina permitia colher informações precisas 
sobre isso junto aos próprios espíritos daqueles 
que, já tendo vivido entre nós, venceram os por-
tais da morte e compareceram junto aos médiuns 
e investigadores não apenas para demonstrar que 
estavam mais vivos do que nunca, mas também 
para testemunhar acerca de sua sorte no mundo 
espiritual. 

Assim, a partir do depoimento de centenas 
de depoimentos desses mesmos espíritos, Kardec 
conseguiria extrair as leis que regem a sorte das 
almas após a morte do corpo físico. Tendo obtido 
comunicações de espíritos dos mais diferentes ní-
veis de elevação moral, pôde Kardec perceber que 
toda alma colhe no plano espiritual aquilo que se-
meia enquanto palmilha nos caminhos físicos da 
encarnação. Não mais inferno, penas eternas, cas-
tigos infinitos: Deus mostrava-se agora em toda 
a sua bondade, entregando a todo ser humano 
encarnado a chave para a definição de seu futuro 
espiritual.

As leis que definem a felicidade ou o sofri-
mento no mundo espiritual constituem o que Kar-

dec denominou “Código Penal da Vida Futura”, in-
serido no capítulo VII da 1ª Parte da obra O Céu e o 
Inferno e constituindo-se no núcleo central dessa 
obra, eis que lhe resume em princípios e leis ex-
tremamente didáticas e claras, como se constrói, 
desde já, o “Céu” ou o “Inferno” de cada um no 
plano espiritual.

Descobrimos de pronto que o espírito sofre 
no mundo espiritual as consequências das imper-
feições que ainda carrega consigo e que não con-
seguiu se livrar durante a vida física. Essas imper-
feições, quando em maior número, potencializam 
o sofrimento. São um “peso” que leva para o outro 
lado da vida. Nada mais lógico, se considerarmos 
que o objetivo da encarnação é justamente a evo-
lução, que implica a sublimação de nossas imper-
feições.

O “Céu”, ou a felicidade sem mácula, está li-
gada à pureza sem mácula, ao mais alto nível de 
evolução, à perfeição possível que os espíritos po-
dem alcançar. Não atingida essa perfeição, o sofri-
mento, em maior ou menor grau, se faz presente. 
Por óbvio, o grau de sofrimento está intimamen-
te ligado ao grau e ao número das imperfeições 
que o indivíduo ainda cultiva em seu íntimo. Em 
um exemplo feliz, Kardec recorda que aquele que 
possuir muitas enfermidades por certo sofre mais 
do que as tem em menor número. Assim também 
aquele que possui muitas ou graves imperfeições 
sofrerá, após a morte, mais do que aquele que as 
possui em menor grau ou número. Assim, não há 
imperfeição que não seja fonte de sofrimento ou 
restrição de gozo, assim como não há virtude ou 
“perfeição” que não seja fonte de gozo ou alegria. 
E quanto mais as virtudes superarem as imperfei-
ções, mais gozo alcançará a alma no plano espiri-
tual.

Facilmente se pode inferir, a partir de tal pre-
missa que o progresso espiritual é fonte de con-
quista de perfeições e, por consequência, de feli-
cidade no mundo espiritual após o encerramento 
da vida física.

E é essa mesma Lei do Progresso que dá 
aos espíritos o poder de definir a sua evolução e, 
assim, a sua maior felicidade no além-túmulo. É 
Deus, em sua infinita bondade, entregando ao ar-
bítrio de seus filhos, as rédeas da sua própria feli-
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cidade e infelicidade. Deus, pois, não castiga nem 
beneficia; apenas permite que em toda parte e, na 
consciência de cada um, incida a cada instante a 
todo o tempo, a sua Justiça, que pode ser resumida 
no “a cada um de acordo com as suas obras”. O 
espírito carrega em sua intimidade o seu próprio 
futuro espiritual, sendo-lhe alcançados a todo o 
tempo todos os instrumentos necessários à cons-
trução de sua felicidade verdadeira.

Fácil concluirmos, assim, que, ao contrário 
do que pregam as religiões tradicionais, “Céu” e 
“Inferno” não são lugares fisicamente ou espiri-
tualmente circunscritos ou delimitados. Como 
explica Kardec, o inferno estará em toda a parte 
onde houver almas sofredoras, da mesma forma 

que o céu estará onde houver almas felizes. “Céu” 
e “Inferno” estão dentro de nós e começam em nós 
mesmos, na nossa própria consciência. O castigo 
e o gozo, assim, acompanham o espírito onde ele 
estiver, não sendo necessário que ele seja coloca-
do em determinado lugar para sofrer ou gozar o 
resultado de sua (im)perfeição relativa. Se no pas-
sado doutrinas filosóficas e religiosas discutiam 
onde ficavam o céu, o inferno e o purgatório, o Es-
piritismo viria a promover uma verdadeira revolu-
ção acerca de tal questão.

Decorre daí também que Deus não precisa 
castigar ou premiar quem quer que seja. O próprio 
espírito escolhe e constrói o seu destino, a sua fe-
licidade ou sua desdita.

72 A ReencARnAção 449

Jam
es P

roudfoot - S
ol em

 um
a casa



Assim como nas legislações terrestres, onde 
se pune tanto a ação como a omissão culposa ou 
dolosa, alertam os Espíritos Superiores que a nossa 
imperfeição não decorre apenas do mal que faze-
mos, mas também do bem que deixamos de fazer. 
Aquele que deixa de fazer o bem, pratica o mal e 
dá testemunho de sua imperfeição, colhendo, por 
tal ato, o sofrimento consequente. 

O sofrimento, por sua vez, não é um casti-
go. Deus não precisa castigar, pois o castigo pelo 
castigo traria satisfação apenas a um deus do-
tado de humanas imperfeições o que, sabemos 
todos, não é o caso. O sofrimento possui função 
eminentemente pedagógica, no sentido de levar 
ao espírito imperfeito a refletir sobre sua condu-
ta, redefinindo o seu ser e lutando por superar as 
suas imperfeições pela prática do bem e aquisição 
consequente de virtudes ou perfeições. A dor leva 
a reflexão e a decisão de mudar de conduta, pas-
sando a agir ativamente em prol da própria evo-
lução para eliminação de suas imperfeições. Mais 
uma vez, nas mãos do Espírito está a definição da 
própria felicidade.

Igualmente sublinham os espíritos com in-
sistência que nenhuma ação ou omissão (boa ou 
má) escapa à incidência da Justiça Divina. Cada 
ação ou omissão, por mais insignificante que seja 
produz as consequências respectivas para a eco-
nomia espiritual, determinando maior ou menor 
sofrimento ou gozo. Nada escapa à Justiça Divina, 
razão pelo qual nenhum mal é insignificante e ne-
nhum bem deixa de ser considerado em prol de 
quem o pratica. Assim, se é verdade que precisa-
mos vigiar os nossos menores atos, também é ver-
dade que todo o ato de bondade produz frutos de 
felicidade. O mínimo esforço é início de progresso, 
constituindo o primeiro passo na longa caminha-
da rumo à perfeição.

Nas religiões tradicionais, o Inferno é inti-
mamente ligado a penas eternas, sem remissão. 
O Espiritismo, como dissemos, trouxe nova luz ao 
tema, com definição mais conforme com a bonda-
de divina. Já dizia o Cristo que “nenhuma de mi-
nhas ovelhas se perderá” e, assim, por mais que os 
séculos de sofrimento se arrastem, nenhuma dor 
é eterna e todos nós atingiremos o céu, pois todos 
um dia alcançaremos a perfeição.

Daí decorre que, a exemplo das modernas 
legislações humanas, nenhuma pena é eterna, 
sendo sua duração proporcional a falta cometida. 
Diferente das leis humanas, entretanto, a pena ou 
sofrimento pode ser abreviada pela mudança e o 
esforço no bem, pois, como já dito, todo bem pra-
ticado é princípio de evolução, na medida em que 
determina a superação de imperfeições.

O fato é que uma mesma falta pode determi-
nar sofrimentos, provas ou expiações diferentes, 
em maior ou menor número, em maior ou menor 
gravidade de acordo com a sua natureza, valor e 
intensidade. E a duração pode se estender de pe-
queno período de tempo a várias existências, até 
que a imperfeição seja superada.

Se falamos em código penal, natural pergun-
tarmos acerca da existência de um rol de penas, 
uma lista de castigos tabelados, no estilo “crime 
tal, pena tal”. Não há tabelas na Justiça Divina. Em 
se tratando de Justiça, o sofrimento decorrente da 
falta é eminentemente pessoal na sua função pe-
dagógica de provocar, naquele espírito, a reflexão 
e a mudança de atitude visando superar aquela 
imperfeição. Assim, sempre se corre grande risco 
de cometer erros ou injustiças quando se pretende 
“acusar” a quem sofre determinada dor de ter pra-
ticado, no passado, este ou aquele equívoco.

Mas é inegável que, conforme nos informam 
os espíritos, que podemos na nossa consciência e 
intimidade, fazer ideia dos equívocos que comete-
mos no passado ao examinarmos os sofrimentos 
que atravessamos no presente. Esse exercício nos 
permite o autoexame, a fim de aquilatarmos o que 
podemos fazer em favor da nossa própria evolu-
ção, agindo especificamente em relação a esta ou 
aquela imperfeição específica. Esta atitude, aliás, 
é um presente que Deus nos dá permitindo que 
ajamos de maneira proativa em favor do nosso 
progresso espiritual.

Igualmente cumpre cogitarmos acerca do 
“sujeito da pena”, dos limites da responsabilidade. 
Assim como ocorre entre nós, ninguém responde 
por erros alheios. A pena (no caso, o sofrimento) 
são pessoais e intransferíveis. Por mais que ame-
mos nossos filhos, por exemplo, não poderemos 
tomar a nós as suas culpas e dores, a fim de ali-
viar-lhes os sofrimentos. Isso porque, repetindo, 

FedeRAção eSpíRitA do Rio GRAnde do Sul 73



não se trata de castigo, mas sofrimento com fun-
ção pedagógica visando o “despertamento” para a 
necessidade de progresso espiritual.

Desse fato decorre outra lei: ninguém sofre 
por faltas alheias, não havendo injustiça em parte 
alguma da Criação Divina. Se sofremos, é porque 
somos imperfeitos, se atravessamos o caminho da 
dor, é porque temos imperfeições a burilar e pro-
gresso espiritual a construir.

Da mesma forma, para a incidência dessas 
consequências, não é necessário processo ou jul-
gamento: o juiz da Justiça Divina é nossa própria 
consciência. Da falta decorre o sofrimento, natural-
mente. E a partir daí o processo de reparação e de 
evolução começa a se cumprir automaticamente.

O próprio Allan Kardec resume de ma-
neira magistral o “código penal da vida 
futura”. Diz o mestre lionês:

Em que pese à diversidade de gêneros e 
graus de sofrimentos dos Espíritos im-
perfeitos, o código penal da vida futura 
pode resumir-se nestes três princípios: 
1º — O sofrimento é inerente à imperfei-
ção. 2º — Toda imperfeição, assim como 
toda falta dela promanada, traz consigo 

o próprio castigo nas consequências na-
turais e inevitáveis: assim, a moléstia 
pune os excessos e da ociosidade nasce 
o tédio, sem que haja mister de uma 
condenação especial para cada falta ou 
indivíduo. 3º — Podendo todo homem 
libertar-se das imperfeições por efeito 
da vontade, pode igualmente anular 
os males consecutivos e assegurar a 
futura felicidade. A cada um segundo 
as suas obras, no Céu como na Terra: 
— tal é a lei da Justiça Divina.

Percebemos e precisamos resgatar em nossas 
reflexões e estudos a grandiosidade de O Céu e o In-
ferno e o seu papel fundamental dentro da obra de 
Allan Kardec. Guia primoroso para quem pretenda 
sinceramente se empenhar e construir a própria 
evolução, O Céu e o Inferno, que ora comemora os 
seus 150 anos é de uma atualidade impressionan-
te, em especial nos dias angustiosos que vivemos. 
Precisa ser lida e meditada, pois sem a profunda 
compreensão da Justiça Divina e dos mecanismos 
da evolução espiritual que emana dessa obra ma-
gistral, certamente ficaremos privados de instru-
mental valioso em favor da construção da nossa 
renovação espiritual.
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O grupo de desencarnados errava nas esferas 
inferiores. Integravam-no alguns cristãos de esco-
las diversas, estranhando a indiferença do Céu...

Onde os Anjos e Tronos, os Arcanjos e Gênios 
do paraíso, que não se aprestavam para recebê-los?

Ao redor, sempre a neblina espessa, a penum-
bra indefinível. Onde o refúgio da paz, o asilo de 
recompensa?

Longos dias de aflição, em jornadas angustio-
sas...

Depois da surpresa, a revolta; após a revolta, a 
queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento constru-
tivo e com esse surgiu a prece.

Em seguida à oração, eis que aparece a respos-
ta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplan-
decente, desafia a sombra da planície, fazendo-se 
visível em alto cume.

Prosternam-se os peregrinos à pressa. Seria o 
próprio Jesus? Não seria?

Ante a perturbação que os acometera, o emis-
sário tomou a palavra e esclareceu, fraterno:

Às Portas
Celestes

– Paz em nome do Senhor, a quem endereças-
tes vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. 
Que desejais?

– Anjo celeste – falou um deles –, pois não 
vês?!... Estamos rotos, exaustos, vencidos, nós, 
que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde 
se encontra o Redentor que não nos salva, o Prín-
cipe da Luz, que nos deixa em plena treva? Que 
desejamos? Nada mais que o prêmio da luta...

Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas in-
vadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta 
e contagiando os companheiros que se desfize-
ram em pranto dorido.

O preposto do Cristo, contudo, manteve-se 
imperturbável e considerou:

– A Justiça Divina nunca falhou no Universo.

– Ah! mas nós sofremos – replicou o interlocu-
tor aliviado – e certamente somos vítimas de al-
gum esquecimento que esperamos seja reparado.

O ministro de Jesus não se deixou impressio-
nar e voltou a dizer:
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PONTOS E CONTOS
Espírito Irmão X por Francisco Cândico Xavier

Ano 1951. 13ª edição. Editora FEB.

– Vejamos. Respondei-me em sã consciência: 
Quando encarnados, amastes a Deus, sobre todas as 
coisas, com toda a alma e entendimento?

Se estivessem à frente de autoridade comum, pro-
vavelmente os interpelados buscariam tergiversar, 
fugindo à verdade. A luz divina do emissário, porém, 
penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instan-
te de pesada expectação, informaram todos a um só 
tempo: 

– Não.

O Anjo continuou:

– Considerastes os interesses do próximo como 
se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima 
e nova resposta sincera:

– Não.

– Negastes a personalidade egoística, suportastes 
vossa cruz e seguistes o Mestre?

– Não.

– Colocastes a Vontade Divina acima de vossos 
desejos?

– Não.

– Fizestes brilhar em vós, na Terra, a luz que o 
Céu vos conferiu?

– Não.

– Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que 
vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos ca-
luniaram e dilaceraram?

– Não.

– Perdoastes setenta vezes sete vezes?

– Não.

– Fostes fiéis ao Pai até ao fim?

– Não.

– Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade?

– Não.

– Carregastes as cargas uns dos outros?

– Não.

O mensageiro fixou benevolente gesto com as 
mãos e, mostrando olhar mais doce, observou, de-
pois de comprida pausa:

– Se em dez das lições do Divino Mestre não 
aprendestes nenhuma, com que direito invocais o 
seu nome? Acreditais, porventura, que Ele nos tenha 
ensinado algo em vão?

Os infortunados puseram-se a chorar, com 
mais força, e um deles objetou:

– Que será de nós? Quem nos socorrerá, se 
tínhamos crença verdadeira?!...

– Sim – tornou o representante do Cristo 
–, não contesto. Entretanto, como interpretar 
o possuidor do bom livro que nunca lhe exa-
minou as páginas? Como definir o aluno que 
gastou possibilidades e tempo da escola, sem 
jamais aplicar as lições no terreno prático?

– Oh! anjo bom, contudo, nós já morremos 
na Terra!... – acrescentou a voz triste do irmão 
desencantado, entre a aflição e a amargura.

O mensageiro, porém, rematou com sere-
nidade:

– Diariamente, milhões de almas humanas 
abandonam a carne e tornam a ela, no apren-
dizado da verdadeira vida. Quem morre no 
mundo grosseiro perde apenas a forma efême-
ra. O que importa no plano espiritual não é o 
“interromper” ou o “recomeçar” da experiên-
cia e, sim, a iluminação duradoura para a vida 
imortal. Não percais tempo, buscando novos 
programas, quando nem mesmo iniciastes a 
execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz 
algum tem o direito de invocar a presença do 
Mestre, de novo, antes de atender às lições an-
teriormente indicadas. Voltai e aprendei! Não 
existe outro caminho para a distração volun-
tária.

Nesse mesmo instante, o enviado tornou 
ao plano de onde viera, enquanto os peregri-
nos, ao invés de prosseguirem viagem para 
mais alto, obedeciam ao impulso irresistível 
que os conduzia para mais baixo.
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