
Consciência e Razão 

 

     Um olhar dialético sobre a realidade, sobre o mundo que constantemente se apresenta à 

consciência, parece-nos de extrema importância. Não apenas porque ele transita entre os opostos, os 

contrários, mas é também porque ele exercita uma maior flexibilidade da percepção racional da 

realidade.  

     Já sabemos que a razão é um efetivo instrumento de conhecimento, que ela, designada também 

como "luz natural", auxilia na apreensão de alguns aspectos da verdade. Mas qual a natureza do 

conhecimento que ela gera? 

     A razão é uma faculdade de abstração e generalização, incapaz de captar o movimento e o 

particular, fomenta um conhecimento estático e homogêneo; é excelente na classificação, 

categorização, definição abstrata e descrição dos dados da realidade.  

     No entanto, não devemos pressupor que ela seja um espelho que reproduza de modo idêntico a 

imagem do real em nossa mente. A razão não é toda a consciência, nem mais que a consciência, ela é 

uma faculdade entre outras, valiosa em si mesma, mas também circunscrita ao âmbito de suas 

possibilidades. Ora, a razão não pode ser mais do que ela é, não pode ser além de seu ser, e se for, já 

não será mais ela que o é.  

     Por isso, partindo da ideia de evolução espiritual e de que nos falta um sentido a mais para ver Deus 

(fundamento do real), sentimos a necessidade de buscar conhecer com toda a consciência, e não 

apenas com uma das suas faculdades - a razão.  

     A luz da consciência não se reduz à luz da razão, mas também não a anula e não se contrapõe a ela. 

Os anjos (Espíritos puros) já vivem a experiência de uma consciência transfigurada em relação a nossa. 

E nem por isso são irracionais ou ilógicos, apenas que a sua contemplação da realidade não se reduz 

à única luz da razão. São dotados de um sentido a mais que despertou em suas consciências.  

     Nós outros que transitamos, não na razão angélica, mas nas primícias da razão humana, podemos 

ao menos já exercitarmos a flexibilidade dessa faculdade racional para que ela não seja uma luz que 

limite, e sim que favoreça efetivamente o advento progressivo de uma consciência mais integrada no 

real, porque vivencia plenamente a realização de suas potencialidades.  

 

 


