
 

 

Notícias Históricas 

 

     Podemos dizer que a finalidade do projeto de conceber um Evangelho segundo o Espiritismo é 

indubitavelmente a de apresentar uma explicação sumamente racional da moral cristã e, de modo implícito, 

um fundamento racional para a religião. Dentro da sistemática da investigação espírita, o avanço para o 

problema religioso é absolutamente necessário. Kardec, sendo estritamente coerente em sua investigação e 

deixando de lado as ideias pré-concebidas e o espírito de sistema que também influencia os cientistas, 

compreende que não pode ignorar a possibilidade de uma crítica da religião mediante o conhecimento já 

adquirido dos princípios espíritas. E tal crítica sendo efetuada não apresentaria uma religião mais autêntica e 

condizente com a realidade? E já não seria o Espiritismo essa religião mais autêntica, uma vez que encerra em 

si a possibilidade de tal crítica? De qualquer forma, a explicação espírita do cristianismo faz necessariamente 

emergir a identidade original do pensamento do Cristo e faz compreender a naturalidade de alguns atos 

aparentemente milagrosos.  

     Kardec está inserido no espírito da sua época, onde já há trabalhos que se ocupam com o Jesus histórico e 

seu contexto social. A semelhanças entre eles está em se afastar do Jesus teológico/mitológico apresentado de 

forma dogmática e misteriosa. Contudo, Kardec não pode ser apenas compreendido como mais um 

pesquisador que segue as diretrizes do programa de pesquisa histórica, social e antropológica de sua época. 

Na verdade ele não se reduz aos limites de tal programa de pesquisa.  

     De forma geral, os pesquisadores da época ao mesmo tempo que combatiam o Jesus teológico/mitológico, 

também contribuíam, direta ou indiretamente, para destruir uma certa concepção elevada em torno da 

personalidade de Jesus. No afã de desvendar o Jesus humano, e não divino, acabam relegando-o à simples 

categoria de homem comum; abrem pressupostos de que a religião é um mero produto social e que seus 

profetas estão mais próximos da loucura do que da santidade. Por isso Kardec não se reduz aos limites de tal 

programa de pesquisa, basta ver os resultados de sua obra.  

     Um caso bem curioso para exemplificar esta questão se encontra na Revue Spirite, num artigo que inicia o 

mês de junho de 1864. A propósito da publicação do livro A vida de Jesus, por Ernest Renan, Kardec faz 

algumas considerações neste artigo sobre o pensamento do historiador e da sua metodologia de pesquisa. A 

oposição de Kardec em face da interpretação de Renan é flagrante, diz ele:  

 

                                               "Admitamos, entretanto, que o sr. Renan não  se tenha em nada 

afastado da verdade histórica. Isto não implica a justeza de sua apreciação, porque ele fez esse 

trabalho em vista de uma opinião e com ideias pré-concebidas. Estudou os fatos para neles procurar 

a prova dessa opinião e não para formar uma opinião. Naturalmente não viu senão o que lhe 

pareceu conforme à sua maneira de ver, ao passo que não viu o que lhe era contrário. Sua opinião 

é a sua medida(...)." 

 

    E segue: 

 

                                                   "A obra do Cristo era toda espiritual. Ora, desde que o sr. Renan não 

crê na espiritualização do ser, nem num mundo espiritual, naturalmente deveria tomar o avesso de 

suas palavras e o julgar do ponto de vista exclusivamente material. Julgando uma obra espiritual, 

um materialista ou um panteísta é como um surdo julgando um peça de música(...)." 



 

     Mais adiante, Kardec cita passagem do livro de Renan: 

 

                                                          "Jesus não é um espiritualista, desde que tudo para ele conduz a 

uma realização palpável; ele não tem a menor noção de uma alma separada do corpo. Mas é um 

idealista completo, pois para ele a matéria não passa de signo da ideia e o rela a expressão viva do 

que não aparece." 

 

     E então, Kardec assevera: 

 

                                                               "Concebe-se o Cristo, fundador da doutrina espiritualista por 

excelência, não acreditando na individualidade da alma, da qual não tem a menor noção e, por 

consequência, não crê na vida futura? Se não é espiritualista, é materialista e, consequentemente, 

o sr. Renan é mais espiritualista do que ele. Tais palavras não se discutem: bastam para indicar o 

alcance do livro, porque provam que o autor leu os Evangelhos, ou com muita leviandade, ou com 

o espírito tão prevenido que não viu o que salta aos olhos de todo o mundo. Pode admitir a sua boa 

fé, mas não se admitirá, por certo, a justeza de sua visão." 

 

     E desse modo segue até o fim do artigo, onde a interpretação de Ernest Renan faz ver um Jesus sensual e 

calculista, que é sustentado por algumas mulheres ricas, como Joana de Cusa, e que não se preocupa em nada 

com um efetivo futuro espiritual, mas se esforça sim em estabelecer os fundamentos de um reino sensível e 

carnal aqui mesmo na Terra.  

     É justamente a essa aberração interpretativa de um historicismo opiniático e arbitrário que o Espiritismo 

também se opõe. Se por um lado temos a tradicional e enraizada concepção teológico/mitológica de Jesus, no 

mundo moderno se esboça o extremos oposto - a concepção vulgar, materialista e sensual de um Jesus 

demasiadamente humano, despreocupado, agitador popular que aglomera  a massa de infelizes da Palestina, 

sob o encantamento de uma utopia que fala das delícias de um reino material, onde os poderosos, os ricos, os 

exaltados, os felizes desse mundo não entrarão.  

     Portanto, compreendendo o espírito da Doutrina, podemos dizer que O Evangelho segundo o Espiritismo, 

bem como O Céu e o Inferno e A Gênese, são também uma resposta direta a essa vulgarização e exagerada 

apresentação do Jesus histórico. Desenvolvendo-se como uma Ciência do Espírito, a Doutrina oferece a "chave 

natural" para a interpretação autêntica tanto do cristianismo como das religiões em geral, ela supera ao mesmo 

tempo a análise dogmática e a historicista materialista. Com isso não negamos as efetivas conquistas da 

historiografia, antropologia, arqueologia e ciências complementares em torno dessa questão, apenas 

sustentamos que o Espiritismo não se submete às hipóteses arbitrárias e opiniáticas e que também pode 

contribuir profundamente para o rumo certo da pesquisa.  

    Diante do esboço desse quadro cultural, podemos entender mais ainda a importância do advento do 

Espiritismo no seio do conturbado século XIX, em meio ao declínio dos símbolos e arquétipos religiosos.  
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