
Conhecimento espiritual e seu processo histórico 

 

     Encontramo-nos no item IV da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Neste importante texto, 

Kardec nos faz perceber que a noção religiosa do mundo também está inserida no processo histórico, não em alguns 

momentos, mas em todo processo, e que o isolamento das variadas culturas surgidas desde a mais remota antiguidade 

pode ser considerado sob uma unidade que se revela na aquisição gradativa da verdade.  

     Isso não significa um mero ecletismo ou culturalismo. Na verdade, partindo de algumas premissas fundamentais do 

conhecimento espírita já rigorosamente conquistado, Kardec elabora também algumas noções de filosofia da história, 

no sentido de compreender alguns momentos e acontecimentos históricos para além da conjunção das circunstâncias, 

bem como seu possível destino, a efetiva meta a que  se direciona todo o processo civilizatório. 

     Desse modo, para além de um determinismo das circunstâncias, que inicialmente pode se dar por acaso e 

posteriormente gera efeitos necessários, segundo alguns, ou das relações de poder entre as aristocracias que se 

instituem em todos os tempos, e que acabam influindo na vida dos agrupamentos humanos; enfim, para além das 

estruturas imediatas, Kardec olha todo o processo civilizatório buscando entendê-lo também por meio de um fator 

imprescindível: a intervenção organizada da realidade espiritual sobre a vida material. 

     Há um fator tão determinante como os outros, que influencia igualmente a vida humana e sua trajetória no tempo. 

Ora, constatada a existência da realidade espiritual, bem como a sua íntima e fundamental relação com a realidade 

material, segue necessariamente o exame das consequências da relação entre essas duas instâncias da vida.  

     A realidade espiritual é designada também como "mundo primitivo", pré-existente em relação ao mundo material 

e que permanece ante a constante passagem do turbilhão dos mundos materiais; considerada em sua totalidade ela 

representa a comunidade universal dos Espíritos - seres conscientes do universo. Esses Espíritos habitam 

temporariamente corpos materiais, através do fenômeno da encarnação, com a finalidade de aperfeiçoamento 

indefinido de sua natureza espiritual. Portanto, há uma intimidade existencial, vital e fundamental entre a sociedade 

dos Espíritos e a sociedade dos homens - Espíritos encarnados.  

     Diante dessa constatação de importantes e enormes implicações na análise da totalidade do fenômeno humano, 

Kardec busca entender o processo pelo qual se dá a intervenção organizada dos Espíritos cuja a finalidade suprema é 

impulsionar o progresso intelecto-moral da população de Espíritos encarnados.  

     Desse modo, podemos dizer que a ideia de uma providência divina em constante relação com o desenvolvimento 

histórico da humanidade é também sustentada em Kardec. Entretanto, a diferença fundamental é que ela não é um 

pressuposto teológico e não fica envolta numa penumbra de mistérios.  

     A providência divina age por intermédio dos Espíritos, eles são os agentes conscientes da vontade divina. O processo 

histórico, em suas linhas gerais, sofre influências decisivas por parte de alguns Espíritos ou grupos de Espíritos que 

reencarnam num determinado ciclo cultural ou para impulsionar o advento de um novo ciclo cultural. A religião, como 

elemento da cultura, também não escapa a esse processo: 

"As grandes idéias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre 

com precursores, que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, 

Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, 

com eles formando um corpo de doutrina. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a 

doutrina encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente preparados para a aceitar." 

     A noção de precursores é, pois, muito importante, porque são eles que iniciam, por vezes timidamente, o confronto 

com a estrutura das opiniões tradicionais, são eles que começam a abrir as brechas nos limites mentais pertencentes 

a cada ciclo cultural, para que uma nova luz aí penetre e continue a fecundar o Espírito no seu laborioso 

desenvolvimento.  

     Já era muito comum o pensamento de que Jesus não fora tão original e único nas ideias que difundia, porque o 

simples exame histórico das ideias religiosas na Palestina demonstra a existência de grupos como os essênios e os 



terapeutas, que já professavam alguns de seus princípios. Mas a visão da história também a partir do pressuposto da 

intervenção organizada dos Espíritos faz tudo isso ser muito natural e compreensível.  

     São eles também precursores entre os judeus. E, além disso, a verdade não está restrita a ninguém. Eles 

conseguiram se aprofundar no Espírito das escrituras sagradas de seu povo, antevendo uma realidade espiritual mais 

ampla. É por isso que há muitos pensadores e religiosos de lugares e épocas distantes e sem contato, que intuíram 

aspectos idênticos da verdade.  

     Assim, Kardec não se esforça em colocar o Cristo como o detentor exclusivo da verdade, num sentido teológico e 

sectarista. Sua importância não está na exclusividade, mas na sublimidade a que eleva os conhecimentos espirituais 

esparsos entre os diferentes ciclos culturais. Seguindo na contramão  da religião exclusivista, que divide a história em 

sagrada e profana, Kardec vê no processo histórico total de aquisição gradativa da verdade uma forma fundamental 

de entender a importância cultural e espiritual de Jesus e como muitos acontecimentos remotos tinham por fim o seu 

advento. E esclarece: 

"A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos 

históricos, que não podem ser escondidos. O homem atingiu um ponto em que a luz sai por si 

mesma debaixo do alqueire e o encontra maduro para a enfrentar. Tanto pior para os que temem 

abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do 

ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas." 

     Não se recorre mais a dogmas, a princípios teológicos, para justificar e demonstrar a importância cultural e 

espiritual de Jesus. Kardec recorre à própria história humana, no embate e desenvolvimento laborioso das ideias 

filosófico-religiosas. É aí, no seio da humanidade em desenvolvimento, que podemos pressentir como é intensa a luz 

de Jesus, porque em contraste com a ignorância e as imperfeições da alma.  

Desse modo, Kardec perscruta a Grécia clássica, 500 anos antes de Cristo, e nesse estudo faz um breve resumo da 

doutrina de Sócrates e Platão, ressaltando as ideias que tem concordância com os princípios do cristianismo: 

" Estas citações provarão, além disso, que, se Sócrates e Platão pressentiram as idéias cristãs, 

encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo." 

Assim, Kardec, na análise histórica do desenvolvimento da verdade espiritual, encontra uma íntima relação entre 

platonismo, cristianismo e espiritismo. O exercício dessa abordagem aguça o Espírito a apreender o plano oculto e 

superior que rege o intrincado processo histórico, visando as mais altas realizações espirituais que a civilização possa 

alcançar.  

 

Referência: 

O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução - IV - Sócrates e Platão, precursores da Doutrina Cristã e do 

Espiritismo, Allan Kardec. Tradução José Herculano Pires. 

 

 

 

      

 

 


