
Meu reino não é deste mundo 

Ou da noção de "vida futura" como um efetivo referencial transcendente para a existência 

humana 

 

 

 

Por Rafael Meneses 

 

 

 

Introdução 

 

     A amplitude do pensamento de Jesus ainda está por ser assimilada pela cultura, em todas as suas 

consequências e, antes, na profundidade de seu significado. Eis uma tarefa difícil e intrincada que 

também o Espiritismo se propõe, pois na pesquisa espírita, por trás de quase todas as outras perguntas 

que orientam a pesquisa, há sempre uma pergunta onipresente, qual seja: qual o significado do 

pensamento de Jesus?  

     Em Kardec, essa pergunta onipresente é mesmo a razão de ser que justifica culturalmente a 

existência da Doutrina Espírita. Não há razão mais elementar, mais primitiva e absoluta do que 

destrinchar o pensamento de Jesus, tanto quanto permite o estado evolutivo em que estamos, para 

entender como ele imprimiu o mais vigoroso e decisivo impulso de transcendência no processo 

civilizatório vivido pela humanidade terrena, e sobretudo, então viver este impulso de transcendência 

na sua integridade, isto é, na plenitude de seu significado. 

     Não cabe apenas ao Espiritismo esta tarefa monumental, que é mesmo o sentido de todo o processo 

histórico. Ele apenas luta por contribuir realmente no edifício do conhecimento espiritual que é 

edificado pelo labor humano que transcorre nas eras; ele quer ser apenas um valoroso obreiro que 

trabalha no monumento da realização espiritual da humanidade terrena. 

     O arquiteto divino é Jesus e Kardec se concentra nele, nos oferecendo uma interpretação do 

significado da realeza espiritual que o reveste. Kardec demonstra que Jesus é o portador de um 

referencial transcendente que estabelece um acentuado contraste com a mentalidade religiosa de sua 

época; e com este referencial, Jesus instaura um vigoroso processo de espiritualização. 

      No desenvolvimento deste estudo, buscamos evidenciar a desvalorização que este referencial 

transcendente sofre na filosofia contemporânea, como ele também é deformado por uma interpretação 

excessivamente mística e teológica e como o Espiritismo revaloriza tal referencial e de certo modo 

suplanta a crítica filosófica e a deformação sofrida pelo paradigma dogmático.  

 

 



1- Do primado do Espírito sobre qualquer poder transitório 

      

     Diante da tradição religiosa do povo judeu e da cultura em geral, Jesus vem exercer um poderoso 

movimento de conversão do pensamento humano, demasiadamente identificado com a matéria, 

subjugado por ela e pobre em concepções que auxiliem a ultrapassar os seus estreitos limites.  

     Essa tese parece apresentar um paradoxo, pois o que seria uma tradição religiosa senão a 

representação histórica de um conjunto de concepções voltadas as questões espirituais e, portanto, não 

concentrada unicamente na vida material. Já não ofereceria, essa mesma tradição religiosa, os meios 

de libertar o pensamento da identificação excessiva com a vida material? 

     Mas é mesmo neste ponto em que se concentra a questão, pois a tradição religiosa estabelecida é 

ainda marcada por considerável influência da vida material sobre as suas concepções, de maneira que 

o pensamento não se desprende com efetiva relevância dos seus estreitos limites. Desse modo, os 

ensinamentos de Jesus tem por finalidade impulsionar todo um processo de espiritualização do ser 

e, por conseguinte, de espiritualização da própria religião.  

     Assim, compreendendo a proposta central de Jesus e a finalidade a que se destina os seus mais 

valiosos esforços, Kardec destaca com ênfase que a moral de Jesus está estritamente fundamentada na 

noção de "vida futura", isto é, de uma realidade suprasensível, que engloba a vida material e lhe é 

superior: 

              "Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida 

futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma 

razão de ser. (...) Esse dogma [princípio] pode ser considerado, portanto, como o 

ponto central do ensinamento do Cristo." 

     A narrativa evangélica que evoca o momento em que Jesus é interrogado por Pilatos acerca de sua 

posição como rei indica na resposta de Jesus a questão da sua origem, pois ele responde: "O meu reino 

não é deste mundo" - (João, cap. XVIII, 33-37). Independente se esse episódio é realmente histórico 

ou apenas alegórico, o que importa é o significado que este diálogo encerra. Com efeito, na resposta 

de Jesus está contida a noção de vida futura ou mundo espiritual de onde sua existência se originou e 

para onde voltará após a breve passagem pela Terra.  

     Tal noção é inteiramente nova? Naturalmente que não, mas também a tradição religiosa 

estabelecida não se ocupara muito dela, com o fim de desenvolvê-la, pois, considera Kardec que: "os 

judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura." Portanto, dentro de uma perspectiva 

civilizatória onde o desenvolvimento espiritual da humanidade é a meta suprema, então a ideia de 

mundo espiritual deve passar de uma noção imprecisa para um concepção mais clara, não em seus 

detalhes, mas sobretudo como força de um imperativo moral.  

     Desse modo, Jesus realmente representa o esforço mais vigoroso para libertar o pensamento da 

excessiva influência da via material. Essa influência é verificada na própria simbólica religiosa do 

povo judeu que concebia um Deus como senhor dos exércitos; que aguardava o advento de um messias 

com os caracteres de um guerreiro e de um político, para estabelecer definitivamente o reinado do 

povo eleito; que compreendia que a obediência a Deus era recompensada pelos bens terrenos e a 

desobediência pelas calamidades.  



     Assim, Jesus exerce uma poderosa subversão do simbolismo religioso vigente, com a finalidade de 

fazer compreender a essência dos valores espirituais – livres da mecânica de projeção da vida material 

sobre as leis da vida espiritual. Então, ele se apresenta como o messias, mas que não é revestido com 

os símbolos de poder deste mundo e que não está incumbido de estabelecer a supremacia política do 

povo hebreu. À um reinado puramente terreno, ele opõe a ideia de um reinado espiritual em um 

realidade muito mais importante e superior que a da Terra. É um impacto considerável na mentalidade 

religiosa da época, pois a esperança de um reino vitorioso instituído pelo povo eleito, sob ás graças de 

um Deus guerreiro, é muito cara aos judeus.  

     Por mais que Jesus se dirija a uma determinada mentalidade religiosa e circunscrita num período 

histórico, isso não significa que seu ensino só tenha utilidade ou eficácia para aquele momento, pelo 

contrário, ele pode ser aplicada na mentalidade religiosa da humanidade como um todo, pois as 

vicissitudes e imperfeições que o povo judeu apresenta também são compartilhadas pelo restante da 

humanidade, de maneira que o processo de espiritualização do ser empreendido por Jesus visa abarcar 

a cultura geral até na presente contemporaneidade, e assim permanecer enquanto está for uma 

necessidade existencial premente.  

     A ideia de vida futura, como o outro reino de Jesus, é apresentada sobretudo dentro de suas 

características morais. Essa realidade suprasensível é regida por princípios éticos específicos, que não 

podem ser comparados com os valores e simbolismos de poder do mundo. Desse modo, Jesus encarna 

mesmo tais princípios éticos na paisagem cultural da Terra, opondo ao desejo de poder e à ânsia por 

uma posição considerável na sociedade, a luta constante pela conquista de um coração de fato 

desprovido do apego e da identificação com os bens e valores puramente materiais.  

     O reinado de Jesus se dá, então, no reino moral, onde os princípios éticos são vividos plenamente, 

onde o único poder estabelecido é o do primado do Espírito puro, que manifesta a excelência da 

moralidade intrínseca à consciência. De tal forma, que Kardec reflete sobre a verdadeira realeza 

dizendo:  

          "(...) Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela 

posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis 

coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias; ela é 

sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, 

amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a 

imperar, sobretudo, depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais 

poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: 

Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo." 

     O seu reino não é deste mundo, isto é, não está fundamentado nas ilusões, na fugacidade e 

transitoriedade do poder humano; não é instituído à força; não escraviza os corpos e as consciências. 

Mas o seu reinado vem definitivamente subjugar este mundo, combater os seus valores, triunfar sobre 

a crueldade, a hipocrisia e a ignorância. O reinado de Jesus é imperecível, porque o seu poder é a 

manifestação plena da moralidade do Espírito, e é a "única propriedade", o único poder que 

permanecerá diante de toda a transitoriedade. Por isso o seu reinado, sendo do Espírito, não é deste 

mundo, mas vem conquistar este mundo, abalar as suas bases e imprimir um impulso evolutivo 

significativo em direção à espiritualização da existência na carne. Assim, o primado do Espírito na 

vida futura (mundo espiritual) deve se refletir na manifestação do Espírito na carne (vida material), de 

tal modo que o reino de Deus na Terra representará a realização histórica da liberdade. Todo esse 

processo é sintetizado na interpretação paulina dos ensinos de Jesus na seguinte frase: "É para a 



liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao 

jugo da escravidão." (Gálatas, cap. V, I) 

     Para que a consciência humana sinta a ideia de "vida futura" como um imperativo moral, todos 

esses preceitos estão em função desse princípios elementar, cuja finalidade mesmo é preparar o home 

para adentrar na "verdadeira vida." 

     Desse modo, já que a moral de Jesus está em função de preparar o homem para a vida futura, mas 

também de espiritualizá-lo de fato na carne, então a prática religiosa sofre uma intensa crítica. O 

formalismo religioso, o ritualismo, as liturgias e todo o aparato de adoração à divindade é considerado 

como secundário, e mesmo não necessário, ou não são todas essas práticas exteriores que estabelecerá 

de fato uma relação da criatura com o criador, nem a sua estrita observância garantirá a salvação. O 

efetivo culto a Deus é o culto secreto, isto é, a adoração continuamente vivida na intimidade da 

consciência, a vigilância exercia sobre o pensamento e o coração para que qualquer má intenção já seja 

combatida em seu nascedouro. O centro da vida religiosa, pois, é marcada pelo "bom combate", qual 

seja, a luta entre o homem novo (interior, espiritual) e o homem velho (exterior, carnal, mundano), de 

modo que o sacrifício mais agradável a Deus é vencer as imperfeições que não permitem realizar a 

bondade e a justiça entre os homens.  

     Por isso Jesus exerce uma subversão completa do simbolismo religioso e promove a 

espiritualização do ser, na medida em que se pratica os princípios éticos inerentes à consciência, 

direcionando o centro da vida religiosa para a vigilância estrita do mundo íntimo, àquilo que agora 

nomeamos como subjetividade, interioridade. O que importa é  purificação da mente e do coração na 

vivência da caridade (ágape) - só assim adoramos a Deus e alcançamos a salvação ( σωτήριος - 

filosoficamente, concernente à saúde da alma). As práticas exteriores sem isso são como os 

movimentos agonizantes de um corpo sem alma, e, por outro lado, essa vida religiosa, tal como a 

concebe Jesus, sendo vivida com grande intensidade, é tudo, mesmo sem as práticas exteriores. Por 

isso, Jesus conclui enfaticamente: "Mas vem a hora – e é agora – em que os verdadeiros adoradores 

adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura." (João, cap. IV,23) 

      

2- A desvalorização da ideia de "vida futura" na filosofia contemporânea 

     Como já dissemos, Kardec entende a ideia de "vida futura" como "o ponto central do ensinamento 

do Cristo." Posto isto, tentamos analisar a importância deste princípio para o processo de 

espiritualização do ser na carne. Entretanto, é forçoso reconhecer que a ideia de "vida futura", e as 

implicações metafísicas que dela decorrem, sofrem severa crítica da filosofia contemporânea e é 

mesma considerada como uma das causas dos males da civilização que concorrem para os estados 

mórbidos da psique humana. Há portanto um significativo contraste: onde Kardec vê o fundamento 

para se estabelecer uma moral efetiva que de fato realize a essência humana, de outro lado, uma 

determinada corrente filosófica contemporânea vê apenas os alicerces com os quais se engendrou uma 

mentalidade fragilizada, recalcada, negadora da vida e propensa a vários desequilíbrios. Seriam, pois, 

esses dois modos de pensar irreconciliáveis? É possível uma síntese superior dessas duas análises? Até 

que ponto a crítica contemporânea é legítima? 

     Diante dessas perguntas, logo se vê que apenas um minucioso estudo poderia esclarecer alguns 

aspectos dessa problemática que se apresenta à investigação. Contudo, para não nos alongarmos, 

apenas mencionaremos alguns pontos contrastantes dessas diferentes posições, que deverão ser 

devidamente abordados em trabalhos futuros.  



     Para evidenciar este contraste entre a posição de Kardec acerca da noção de "vida futura" e a crítica 

da filosofia contemporânea sobre esta mesma noção, exporemos singelamente algumas notas do 

pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, por considerá-lo como um dos importantes iniciadores 

contemporâneos da batalha filosófica contra a metafísica tradicional e contra qualquer referencial 

transcendente que se imponha como superior a própria vida.  

     Com efeito, Nietzsche representa uma forte oposição a qualquer noção de princípio transcendente 

que se impõe à vida humana, estabelecendo normas e metas que em última instância ultrapassem esta 

mesma vida. O contraste entre Nietzsche e Kardec se torna também intrigante quando verificamos as 

suas considerações sobre Sócrates e Platão: Kardec considera esses dois filósofos como legítimos 

precursores da ideia cristã, fomentando a noção de alma e de vida futura, bem como a noção de uma 

fonte universal e transcendente de todos os valores; por outro lado, no livrinho intitulado "Crepúsculo 

dos ídolos", Nietzsche sustenta que há um processo de decadência da civilização ocidental que fora 

impulsionado com a sistematização da metafísica por meio do pensamento socrático-platónico.  

     Para Nietzsche, a noção de vida futura, de alma, de Deus, e dos valores que neles se fundamentam 

são uma espécie de estratagema perpetrado por mentes fracas, pusilânimes, que não são capazes de 

suportar a condição trágica da existência. A vida e sua manifestação são engendradas pela guerra 

(Πόλεμος), isto é, pelo embate de forças que dominam a natureza e a vida humana, de maneira que só 

uma aristocracia do mais forte é capaz de afirmar esta vida na sua inteireza, afirmando a vontade de 

poder em si mesma. Desse modo, os valores e a conduta só tem significado na medida em que afirmam 

a tragicidade da existência. Uma ética, ou um código de normas que se fundamentam em uma "outra 

vida", em um "além", que discipline o corpo e diminua as suas potências vitais, é apenas uma forma 

de negar a verdadeira vida, que é a vida biológica, e fomentar um homem covarde, fraco e incapaz de 

criar uma existência e uma cultura superiores. Assim, a noção de "vida futura" como um além instaura 

um processo mórbido na existência humana, recalcando ou desvirtuando as potências do corpo, e 

transformando o homem em um negador da única vida que ele pode viver, e ao mesmo tempo instaura 

a consciência de culpa naquele que quer viver plenamente a vontade de poder. 

     Essa crítica a um referencial transcendente que se apresenta à existência humana como a derradeira 

meta, o destino supremo, a verdadeira vida, é realizada com muito vigor, pois, para Nietzsche, tudo 

isso é no mínimo uma "doença" imperdoável. No livro "O Anticristo", ele fala com veemência e 

angústia: 

                     "O conceito cristão de Deus – Deus como deus dos doentes, Deus como 

aranha, Deus como espírito - é um dos mais corruptos conceitos de Deus que já foi 

alcançado na Terra; talvez represente o nadir na evolução descendente dos tipos 

divinos. Deus degenerado em contradição da vida, em vez de ser transfiguração e 

eterna afirmação desta! Em Deus a hostilidade declarada à vida, à natureza, à 

vontade de vida! Deus como fórmula para toda difamação do "aquém", para toda 

mentira sobre o "além"! Em Deus o nada divinizado, a vontade de nada 

canonizada!..." 

     É de se considerar também que Nietzsche tem um recorte de um horizonte de pesquisa específico, 

isto é, ele abrange sua crítica desde às raízes socrático-platônicas da metafísica da decadência, ou da 

degenerescência do gênero humano, até aos fundamentos da teologia da igreja católica, onde sobretudo 

se concentra, combatendo suas premissas e denunciando as suas consequências mórbidas na cultura.  



     Assim, o ascetismo que decorre do cristianismo propagado sobretudo pela igreja católica, como 

práticas de negação do mundo e das forças vitais que pulsam no corpo, está fundamentado na noção 

de "vida futura" e nas suas implicações metafísicas.  

      

3- Uma possível síntese espírita da afirmação e da negação da noção de "vida futura" 

desenvolvida no processo civilizatório 

     O Espiritismo diante do cristianismo não pretende refutá-lo, e sim reafirmar e desenvolver os seus 

princípios fundamentais, entretanto, dentro de uma perspectiva natural e racional. Desse modo, o 

referencial transcendente é mantido ao mesmo tempo em que se busca demonstrar o Espírito como um 

elemento intrínseco à natureza, de maneira que a própria vida revela a presença constituinte do 

espiritual. Mas as características do ascetismo mórbido denunciado por Nietzsche também são 

combatidos, não pelos mesmos motivos nem pelas mesmas finalidades.  

     Com efeito, o Espiritismo não recorre aos postulados teológicos, mas sim à análise filosófica dos 

dados da fenomenologia mediúnica, cuja fonte está na própria vida. A cosmovisão instituída reafirma 

os princípios fundamentais do cristianismo, revaloriza a experiência no mundo e as potências do corpo, 

se afastando de qualquer ideia de degradação, pecado, aviltamento. A vida corpórea é considerada 

como um meio imprescindível para o progresso ou a realização da essência espiritual; a matéria acolhe 

o espírito, inserindo-o na temporalidade da sucessão cronológica, onde se abre um espaço de 

experiência para que o ser lute pelo seu próprio aprimoramento, e esse aprimoramento é nada mais do 

que o movimento qualitativo que se dá na temporalidade ontológica, isto é na duração da consciência, 

onde só há de fato um tempo presente que se expande infinitamente, mas de modo qualitativo, e a 

sucessão cronológica só existe em relação as coisas materiais, e por isso está ligada à experiência e só 

pode advir dela. 

     Portanto, Kardec compreende que a noção de "vida futura" devidamente assimilada só pode auxiliar 

poderosamente a criatura, porque ela permite expandir infinitamente a perspectiva do pensamento, não 

o deixando aprisionado num horizonte muito restrito da vida material. O menosprezo à vida material, 

num sentido degradante e excessivamente místico, é tão pernicioso quanto a indiferença total em 

relação as coisas espirituais, mas não se pode deixar de considerar que a vida material é como uma 

potência específica que se impõe inexoravelmente ao Espírito, exercendo uma atração contínua e 

absorvente, podendo dominar a consciência por um tempo indeterminado na trama dos sentidos e das 

paixões que ela suscita. Por isso que a noção de vida futura, adentrando na perspectiva cultural, se 

apresenta como uma força oposta para quebrar ou diminuir os efeitos dessa espécie de hipnose da vida 

material sobre a consciência, que é de tal modo potente que comumente se estende para além da vida 

no corpo.  

     O Espiritismo, pois, é orientado por um profundo senso de educação (paidéia). Ele ensina a 

valorizar o movimento dialético intrínseco à manifestação da vida, que consiste no encontro de duas 

forças fundamentais: a potência espiritual e a potência material se relacionam continuamente e 

estabelecem a tensão da existência. De forma geral, as religiões buscaram quase sempre eliminar essa 

tensão, envolvendo a potência material de significados aviltantes e inferiores, ou também desfigurando 

o referencial transcendente, na medida em que os valores espirituais professados não espiritualizam de 

fato, pois são meras projeções da estrutura da vida material nas categorias do pensamento religioso. 

Todavia, com a noção de vida futura apresentada por Jesus e devidamente compreendida na sua 

naturalidade, no seu estatuto ontológico e na sua racionalidade imanente, a tensão da existência não é 



temida e muito menos negada: o Espírito deve reger o corpo segundo os seus desígnios superiores, 

porque ontologicamente ele continua sendo a realidade fundamental, mas o corpo não deve ser um 

mero instrumento mortificado, e sim vivido como a expressão sensível da realidade e condição do 

Espírito; e também compreendido como um mestre severo e absolutamente necessário, que impõe 

inúmeras privações, restrições e circunstâncias com as quais convoca o Espírito a mobilizar todo o seu 

ser para superá-las, e assim fazendo, na verdade supera a si mesmo.  

     Assim, a noção de vida futura como um efetivo referencial transcendente não deve fomentar uma 

negação mórbida da vida corpórea, mas sim auxiliar de fato a consciência encarnada a viver com 

lucidez no seio da carne, sem estar semi-desperta ou em delírio, conseguindo viver com certa plenitude 

– e plenitude aqui significa exclusivamente um aproveitamento virtuoso do potencial de progresso 

intelecto-moral que a vida corpórea encerra em si mesma, como um manancial de infindáveis estímulos 

para toda a perfectibilidade possível, de forma que haja o movimento qualitativo progressivo do ser na 

duração da consciência.  

     Eis pois que a vida corpórea é entendida então como um "momento necessário" da vida do Espírito, 

ou da duração da consciência, sem o qual a evolução criadora não seria possível e, portanto, o próprio 

ser estaria privado do movimento qualitativo que garante o advento e a conquista ou criação de si 

mesmo; ele seria no mínimo um potencial ontológico estático, aguardando a tensão existencial que só 

se dá no contato com a matéria. Essa é, pois, uma revalorização radical da vida corpórea, mas sem 

negar também o referencial transcendente ou deformá-lo. As duas potências da existência são 

entendidas na sua integridade e na sua especificidade em função da manifestação da vida, sem uma se 

reduzir a outra. Somente assim a tensão da existência pode ser vivida na sua plenitude.  

 

4- Estrutura lógico-argumentativa do texto de Kardec "O ponto de vista" 

     Até aqui tentamos evidenciar como o referencial transcendente instituído pelo ensino ético de Jesus 

é o "ponto central" de seu pensamento, tal como entende Kardec; e que este decorre de uma metafísica 

cujas raízes remontam ao platonismo, entendida esta corrente filosófica como  uma das precursoras da 

ideia cristã. Buscando compreender a profundidade deste "ponto central" do ensino de Jesus, Kardec 

então encerra as suas considerações com um texto que analisa as consequências benéficas da noção de 

vida futura aplicada ao cotidiano da existência humana.  

     Em nosso presente estudo já antecipamos algumas dessas consequências benéficas, de forma que 

apenas exporemos aquilo que entendemos como a estrutura lógico-argumentativa de sua pequena 

dissertação. Ressaltamos aos estudiosos e adeptos que meditem continuamente nesse texto de Kardec 

intitulado "O ponto de vista", pois ele é também uma síntese do verdadeiro significado com o qual o 

referencial transcendente instituído por Jesus deve orientar a vida humana no seio da carne.  

     Sintetizamos esse texto em quatro proposições fundamentais:  

 

 1- Perspectiva voltada para o infinito – O pensamento, tendo como ponto central a vida 

espiritual, torna o indivíduo menos suscetível afetivamente às tribulações da vida terrena, pois 

a encara como uma "rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato." 

 2- O instante presente que aprisiona o pensamento nas menores coisas – O pensamento, 

por outro lado, concentrado unicamente na vida terrena, faz vê-la com uma importância 



desproporcional e exagerada, onde os acontecimentos, bons ou ruins, são vividos numa 

intensidade até infantil, "como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para 

os obter." 

 3- A importância relativa é diferente do menosprezo – A noção de um futuro espiritual deve 

influenciar na atribuição de importância relativa ao presente na vida material, considerando-a 

sob o ponto de vista da imortalidade, mas não negando-a ou menosprezando-a, pois ela oferece 

recursos de progresso para se conquistar uma posição elevada nesta mesma imortalidade.  

 4- O Espiritismo também apresenta, mas sobretudo demonstra ao pensamento a 

perspectiva do infinito da vida espiritual -  O Espiritismo estabelece um fundamento 

empírico e lógico ao princípio da imortalidade individual, evidenciando os diferentes estados 

da consciência para muito além da vida no corpo material. Com isso, ele trabalha para a 

perspectiva do infinito da vida espiritual, contribuindo igualmente para dar "amplitude ao 

pensamento", seguindo os critérios da razão aplicada ao estudo da natureza e ao fenômeno 

humano.  

 

Conclusão 

 

     A presença de Jesus e seu ensino na Terra determinam o impulso de transcendência que deve 

orientar todo o processo civilizatório, uma vez que a realidade fundamental do homem é o Espírito 

e assim as suas exigências ontológicas devem ser o escopo primordial da existência na carne. Com 

efeito, Jesus instaura uma ética para a exaltação do Espírito na carne, de modo que a trajetória 

humana possa se consumar como a realização histórica da liberdade. 

     Para tanto, o referencial transcendente - apresentado como "vida futura", o outro reino de Jesus, 

mundo espiritual – deve ser assimilado e vivido no seu verdadeiro significado espiritual, uma vez 

que só assim ele pode instaurar o primado do Espírito, pois então de fato espiritualiza o ser na 

carne, não o deixando escravizado às paixões, às ilusões e ao poder absorvente da matéria e, por 

outro lado, permite viver a verdadeira vida, que consiste na duração da consciência perfeitamente 

integrada na moralidade que lhe é intrínseca, bem como na harmonia com o seu fundamento 

vivente – que é Deus. 
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