
 

Carta aberta ao professor Cosme Massi 

 

 

 

 

Caro professor Cosme Massi,  

 

 

Primeiramente quero sempre agradecer pela oportunidade de conversar contigo e de ter a felicidade 

de ser seu aluno, pois me esforço em estudar orientado também pelo seu profundo trabalho de 

compreensão do pensamento de Allan Kardec – nosso querido mestre.  

     Pelo o que acompanho na internet, sei que o senhor é muito ocupado com o excelente trabalho 

que vem desenvolvendo junto com sua esposa, de modo que já receio em tomar um pouco do seu 

tempo precioso e sabiamente empregado. Mas gostaria de lhe apresentar um questionamento; vou 

me esforçar por ser claro, coerente e sucinto.  

     Em uma palestra realizada no CEAC, e que consta arquivada no site sound cloud, o senhor 

apresenta considerações muito instrutivas sobre a moral espírita e, mais ou menos no meio da 

palestra, observa o seguinte: 

                 "(...) Então a lei de Deus está na consciência? Se todo mundo já tem a lei de Deus na 

consciência, nós já nascemos sabendo tudo, como Espíritos. Imagina o Espírito em sua origem, como 

vai dizer Allan Kardec, é simples e ignorante, isto é, sem saber; o Espírito quando é criado, ele é criado 

simples e ignorante, e Kardec explica, isto é, sem saber; ele não tem conhecimento algum. Então ele 

não pode ter a lei de Deus nele porque ele não conhecia nada, então esse "está escrita" às vezes leva 

a confusão. Mas Allan Kardec quando pergunta sobre o homem, há uma diferença importante, ele 

diz assim: 'Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ela de 

lhe ser revelada?  - Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus que lhe fosse lembrado.' 

                            Então, quando penso no homem, Allan Kardec é muito preciso em todo O Livro dos 

Espíritos, quando ele fala do homem ele está falando de nós, Espíritos encarnados, quando ele fala 

de Espíritos é uma coisa, quando ele fala do homem, ele está falando de nós. (...) O Espírito foi 

incorporando nele o sentimento do dever (...) nós o registramos ao longo do tempo em nossa 

consciência..." 

Portanto o meu questionamento é em torno do problema da origem do Espírito, mais precisamente 

sobre o conceito de Espírito simples e ignorante. 

    A problemática é esta:  



 

  - O que se deve entender por Espírito simples e ignorante? Em que consiste a individuação do 

princípio inteligente? O progresso do Espírito, em seu ponto de partida, se dá como desenvolvimento 

de faculdades latentes ou como pura aquisição de faculdades e seu posterior desenvolvimento?  

    De certa forma, a primeira questão já contém as duas últimas. Com base nos postulados espíritas, 

a solução dessa problemática parece se resolver na seguinte tese:  

     - Há faculdades latentes no Espírito que, com o seu progresso, se desenvolvem no tempo.  

    Essa tese, muito geral, não contradiz o conceito de Espírito simples e ignorante, porque: 

• A) Faculdades latentes não é sinônimo de conhecimento presente em forma latente, 

precisando apenas de atualização, não; significa apenas certos atributos inerentes à natureza 

do Espírito (que é princípio inteligente individuado), atributos estes que dão especificidade 

ao ser espiritual que é denominado Espírito, e não mais princípio inteligente;  

• B) O Espírito, portanto, é "alguma coisa", e, diremos de forma bem geral, é alguma coisa apta 

a conhecer e a amar, ou ainda, alguma coisa apta ao conhecimento e a moralidade. A 

imanência dessa aptidão do ser espiritual a denominamos como faculdades latentes;  

• Caso contrário, se o Espírito, em seu ponto de partida, ou quando adentra à humanidade, 

não está apto por disposição natural (ontológica) ao conhecimento e a moralidade, como 

pode ele vir a adquirir no tempo conhecimento e moralidade? Seria uma contradição 

ontológica, isto é, o Espírito ultrapassaria as possibilidades de sua própria natureza; 

• C) Assim, as faculdades latentes e primordiais do Espírito, que é alguma coisa, parecem ser a 

vontade, a inteligência e o senso moral. O conceito de "simples e ignorante" não designa que 

o Espírito é um mero "nada", no sentido de não possuir nenhum atributo ou especificidade 

que caracteriza essencialmente o seu ser; a simplicidade e a ignorância indicam que o Espírito 

deve ser "artífice de si mesmo", que não há tendências inatas que impelem o Espírito a isto 

ou aquilo, ao bem ou ao mal, o seu mundo moral será criado pela sua atividade, o 

conhecimento será edificado em virtude de sua aptidão para o conhecimento, e a moralidade 

do seu ser será edificada em virtude de sua aptidão para à moral; 

• D) Mas em virtude de o Espírito já possuir o atributo da inteligência, isso não o torna um 

Espírito sábio, da mesma forma, por ele ter o senso moral latente em seu ser isso não o torna 

um Espírito bom, moralizado ou até puro, visto que tais atributos são instrumentos e não o 

produto de sua ação: o conhecimento e a moralidade; 

• E) Um fato antropológico também corrobora esta tese da imanência e apriorismo do senso 

moral: qualquer agrupamento humano, por mais primitivo que seja, esboça alguma 

noção/sentimento ético seja de justiça, de afeição, de dever, embora a justiça não seja justa 

e a afeição não seja pura; 

     Mas estas justificativas só encontram validade doutrinária se houver concordância com os 

postulados espíritas. Por isso agora cito alguns desses postulados que esclarecem em que 

consiste a individuação do princípio inteligente e que esta individuação dota o Espírito de certas 

faculdades latentes e ideias ou sentimentos intuitivos inatos: 



                         "(...) Espírito, princípio inteligente, em que residem o pensamento, a vontade e o 

senso moral;"    (O que é o Espiritismo)" 

                            "Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? 

“Sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que 

existe no animal.”  (Item 606-a, O Livro dos Espíritos) 

                       "O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem 

de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a 

encarnação do seres que podem conhecê-lo.” (Item 610, O Livro dos Espíritos) 

                           "(...) o que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o 

seu adiantamento." (Item 613, O Livro dos Espíritos) 

                          "O homem possui sua própria alma ou Espírito, centelha divina que lhe confere o 

senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais;"   (Item 613, O Livro dos 

Espíritos) 

                           "(...)Unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo 

augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades."  (Item 19, Uronografia Geral, A Gênese) 

                              "É inata no homem a idéia da perpetuidade do ser espiritual; essa idéia se acha 

nele em estado de intuição e de aspiração."  (Item 4, Gênese Espiritual, A Gênese) 

                              "Desde que um Espírito nasce para a vida espiritual, tem, por adiantarse, que 

fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio."   (Item 12, Gênese Espiritual, A Gênese) 

                          "O que constitui o homem espiritual não é a sua origem: são os atributos especiais 

de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, 

tornando o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem."  

(Item 23, Gênese Espiritual, A Gênese) 

                          "Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as 

faculdades especiais que constituem a alma humana."   (Item 23, Gênese Espiritual, A Gênese) 

"650. Origina-se de um sentimento inato a adoração, ou é fruto de ensino? 

 

“Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a 

curvar-se diante daquele que o pode proteger.” 

 

651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? 

 

“Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um Ente 

Supremo.”                 (O Livro dos Espíritos) 

 

       

Conclusão 



 

     Desses postulados citados é forçoso reconhecer que: 

•               No preciso momento da individuação do princípio inteligente, há uma ação divina, 

que ultrapassa todo o período de elaboração (ou incubação), está ação divina confere 

qualidades específicas ao Espírito, onde se funda sua distinção ontológica; 

• Essas qualidades podem ser enunciadas como a marca de Deus na criatura: o sentimento 

intuitivo da existência do Absoluto, o senso moral e as faculdades rudimentares (latentes); 

• Quanto ao senso moral, Kardec mesmo pergunta sobre a sua absoluta ausência em alguns 

homens cruéis, na questão 754 de O Livro dos Espíritos. E a resposta obtida está em 

concordância com os postulados já citados, a resposta parece mesmo corrigir a afirmativa 

implícita de Kardec de que o senso moral está ausente em homens embrutecidos: "Dize da 

falta de desenvolvimento do senso moral; não digas da carência, porquanto o senso moral 

existe, como princípio, em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará 

mais tarde seres bons e humanos." Ora, portanto, o senso moral é apresentado aqui como 

condição de possibilidade para a efetiva humanização da criatura; ele se encontra em gérmen, 

mesmo nos homens cruéis, e precisa ser desenvolvido; 

• Embora o senso moral é inerente à consciência, o Espírito não sabe o que é a justiça, por 

exemplo. Ele terá que formular o conceito de justiça, e antes desenvolver a razão para isso; 

assim como a lógica, que compreende as leis da razão, já está contida na própria razão, isso 

não quer dizer que os seres racionais já conheçam plenamente a lógica e dominem a sua 

aplicabilidade, portanto o senso moral não é um conhecimento prévio, mas uma faculdade 

com a qual se pode conhecer a lei de Deus e aplicá-la na vida; o senso moral parece se 

aproximar da razão prática kantiana, já está no homem, mas cabe tão somente ao homem 

ser realmente moral e conhecer com rigor os conceitos da razão prática;  

• Algo ainda mais enfático sobre o senso moral como inerente ao advento do Espírito na criação 

é o que está escrito no ensino de Fénelon sobre o amor, diz ele: "O amor é de essência divina 

e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo 

sagrado." E está imanência do amor no ser é tão poderosa que ninguém pode sufocá-la, diz 

Fénelon: "...por mais que façam, não logram sufocar o gérmen vivaz que Deus lhes depositou 

nos corações ao criá-los."  Ora, Deus depositou, portanto, o Espírito não adquire, não registra, 

não inscreve na consciência a lei do amor, ela se desenvolve nele mediante o seu trabalho. 

Por outro lado, como poderia o Espírito adquirir algo divino, não sendo ele divino nem causa 

de si mesmo?   

 

     Caro professor, esses são, pois, os fundamentos da tese exposta no início de nossa conversa. 

Temo muito em ter me perdido facilmente no meu fraco uso da razão, de ter sido superficial e de 

lhe ter tomado o tempo precioso com um pseudoproblema.  Todo esse esforço visa sustentar 

que o Espírito, embora simples e ignorante na origem, já contém em sua natureza uma complexa 

estrutura, como os postulados citados enfatizam.  

      Mas desconfio de mim mesmo, posso facilmente ter interpretado de forma equivocada. Por 

isso rogo às suas luzes, querido professor Cosme Massi, uma análise crítica.  



                    Que Deus te inspire constantemente em seu importantíssimo trabalho de estudo e 

divulgação esclarecedora.  

                        Muito obrigado. 

 

Rafael Meneses 

São Paulo, 24 de outubro de 2017. 

 


