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    Na filosofia espírita, a especificidade da natureza humana, em face da totalidade da criação, está na consciência. É 

a consciência que é considerada como o atributo principal do Espírito e que distingue o homem no seio da natureza. 

Mas esta consciência, na filosofia espírita, não se funda num mero saber de si originário, nela há também, como 

elemento constituinte, o que Kardec designa como "senso moral", de tal maneira que é só na vivência plena do senso 

moral que a essência espiritual pode manifestar toda sua perfectibilidade possível na temporalidade.  

     Sendo a consciência portadora de um senso moral primordial, isso significa que a sua plena realização no tempo 

está invariavelmente dependente da aquisição de virtudes (um caráter excelente) com as quais se estabelecerá uma 

perfeita comunidade. Pois o senso moral está profundamente ligado à noção de alteridade – ele se funda na noção de 

alteridade como o Absoluto e de alteridade como os outros (a totalidade dos homens), e a partir dessa noção 

fundamental decorem as exigências éticas que caracterizam a consciência também como "guardião da probidade 

interior." Assim, o senso moral impregna a afetividade com o sentimento intuitivo de Deus e com a noção de dever 

para com o próximo. É mesmo nessa experiência primordial da consciência que se inicia o processo civilizatório, é nos 

pálidos lampejos do senso moral a despontar na vida psíquica do homem primitivo que se esboça as condições para o 

advento do mundo da cultura e da normatividade nas relações humanas; é por ele que se institui o Νόμος (lei; ordem) 

que passa a estruturar a existência humana como uma outra instância de determinação que não seja apenas os 

imperativos da natureza animal. 

     É importante ressaltar que Kardec se distingue ante as inúmeras investigações que se desenvolvem acerca da 

consciência humana nesses dois últimos séculos, justamente porque ele demonstra o estatuto ontológico do senso 

moral, isto é, Kardec demonstra, através do estudo metódico da fenomenologia mediúnica, que além de o homem 

possuir um princípio espiritual independente do corpo, este mesmo princípio se revela portador de uma moralidade 

intrínseca à sua natureza espiritual. 

     Portanto, na medida em que a consciência se afirma no tempo , ela não apenas se funda na percepção do eu em 

oposição as coisas – entendidas como uma mera alteridade inumana e coisificada; não, a luz mais profunda da 

consciência revela também o próximo, isto é, os outros como pessoas portadoras de direitos.  

       O ensino ético de Jesus é entendido como universal precisamente porque ele se funda na moralidade intrínseca 

da consciência, e não em uma moral relativa, sociocêntrica e determinada historicamente. As exigências éticas da 

consciência encontram a sua expressão mais sublime no mandamento do amor, Jesus sintetiza toda a lei e os profetas 

neste mandamento.  

     Como o estudo metódico da fenomenologia mediúnica permitiu evidenciar alguns aspectos espirituais da natureza 

humana e algumas leis e princípios da realidade espiritual, Kardec então busca compreender o ensino ético de Jesus 

segundo o espiritismo, ou seja, segundo este conhecimento racional e, em certa medida experimental, do princípio 

espiritual presente no homem. Desta forma, Kardec condensa alguns elementos ontológicos para se compreender por 

quê o amor é o maior mandamento, tal como está designado no capítulo XI de O Evangelho Segundo o Espiritismo. 



Tais elementos ontológicos , isto é, concernente à natureza do ser espiritual que se manifesta no tempo, tanto corporal 

como extracorporal, podem ser descritos nas seguintes proposições: 

• O ser espiritual tem por atributo principal a consciência de si, que é a condição de possibilidade para toda e 

qualquer consciência de alguma coisa, sem a qual ele não é; 

• A consciência, por natureza e por definição, é uma autopercepção, um eu, portanto uma egoidade; 

• No entanto, há nela um elemento não egóico, que lhe infunde a percepção de alteridade, não como coisa, 

mas como pessoa portadora de uma dignidade que deve ser reverenciada; 

• É o senso moral que revela à consciência a presença da alteridade, enquanto o Absoluto e a totalidade dos 

homens; 

• Decorre mesmo do caráter do senso moral as exigências éticas, pois, revelando no horizonte de consciência 

do ser a noção do outro como pessoa, a liberdade do ser se depara então com o dever;  

• Tais exigências éticas encontram a sua unidade e a sua expressão suprema no amor, uma vez que ele é a forma 

mais pura de relação com a alteridade;  

• Desse modo, a consciência, mesmo sendo egoidade, só alcança uma realização efetivamente espiritual na 

instituição de uma perfeita comunidade, que quer dizer simplesmente a união com a alteridade Absoluta e 

com a alteridade relativa pela vivência do amor – que consiste simultaneamente no sentimento de reverência 

a Deus e no sentimento de benevolência a todos os homens, sentimento por excelência puro, isto é, sem 

máculas do interesse próprio, sem estratagemas do orgulho, da vaidade e do egoísmo;  

     Portanto, torna-se evidente porque o amor é o maior mandamento. Efetivamente, somente ele permite uma 

abertura completa da consciência para perceber o outro na plenitude de sua dignidade e determinar o 

comportamento mediante esta percepção amorosa; somente ele é o desejo do bem do próximo tanto quanto 

desejamos o nosso próprio bem; somente ele dilui a relação egoística e faz com que nosso bem seja também o bem 

do próximo.  Eis pois o que Kardec enfatiza:  

"Amar ao próximo como a si mesmo; fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem”, eis a 

expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. 

Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro, do que tomando como medida do que se deve fazer 

aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes 

melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento, do que lhes damos? A prática 

dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de 

conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, e farão reinar 

a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua 

benevolência." 
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