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     Diante da pergunta maliciosa dos discípulos dos fariseus que dirigem a Jesus a questão: é lícito dar tributo 

a César ou não? - Kardec nos oferece uma reflexão sobre o problema das relações entre política e religião, no 

preciso contexto da antiguidade, onde o império romano se encontra em franca expansão e onde Jesus está 

historicamente inserido.  

     Explica Kardec que esta pergunta dirigida a Jesus está baseada numa falsa premissa, ou seja, de que a 

submissão a César no tocante ao pagamento de impostos é contrária a lei de Deus, fere os princípios religiosos 

do povo judeu. Mas a resposta de Jesus é incisiva e estabelece definitivamente que o cumprimento da lei de 

Deus consiste na vivência do maior mandamento, que é o amor, nas suas múltiplas formas de se manifestar.  

     Na abordagem interpretativa de Kardec ressalta a coerência moral do ensino de Jesus que é orientado pela 

finalidade suprema de efetiva espiritualização do ser e da cultura. Por isso sempre vemos Jesus trabalhando 

por uma noção de Deus mais conforme à natureza da divindade, sem projeções das paixões e precariedades 

humanas, e também apresentando toda lei e os profetas na síntese do amor divino como o maior 

mandamento.  

     Por isso, o pagar ou não impostos a César, embora um problema político, é um falso problema religioso. Na 

perspectiva do ensino de Jesus, a circunstância histórica de submissão político-econômica ao império romano 

não impedem os judeus de se relacionarem profundamente com Deus por meio da vivência de seus 

mandamentos, de suas leis. Ora, no tocante a natureza espiritual do homem, as leis de Deus são concernentes 

à alma, devem reger o mundo íntimo dos sentimentos, dos pensamentos, numa palavra, devem se expressar 

nas virtudes laboriosamente conquistadas – tudo isso é dar a Deus o que é de Deus, isto é, uma alma pura, 

imaculada, realizada no amor divino, e assim, intimamente unida a Deus. Então, como um mero ato de não 

pagar impostos seria uma legítima expressão de adoração e reverência a Deus, ainda mais quando este ato 

está subsidiado por ódios, por indignação orgulhosa, por vaidade frustrada, por egoísmo feroz?  

     O debate que se esboça entre Jesus e os discípulos dos fariseus é de caráter bem sutil, pois a questão central 

pode facilmente se impor como sendo a ilegitimidade moral do poder instaurado e, por conseguinte, do direito 

de se rebelar a tal poder. Mas Jesus ultrapassa as sutilezas intelectuais e confronta o questionamento farisaico 

no seu pressuposto primordial: de que as formas de adoração a Deus devem também alcançar uma expressão 

política, na forma de um Estado Teocrático. Jesus rompe totalmente com este pressuposto, é possível mesmo 

considerar esta cisão como as primícias do estado laico. Pois Jesus estabelece uma cisão entre o ato religioso 

de adorar a Deus e as formas de organização política da sociedade. Se a natureza do poder político em voga 

fosse de fato essencial para o cumprimento da lei de Deus, então logicamente Jesus evidenciaria esta 

necessidade "metafísica" de um Estado Teocrático, e continuaria com todas as suas forças com o projeto 

político-messiânico da esperança judaica.   

     Entretanto, o cumprimento real da lei de Deus, que é o amor, implica consequências mais profundas no 

que se refere ao "dar a César o que é de César." Com efeito, César representa o invasor, o inimigo, o 



explorador, o que se impõe através da violência. Mas mesmo assim os romanos também são o "próximo," 

uma vez que o mandamento do amor compreende a totalidade dos homens. O desafio de Jesus está posto: 

amar o inimigo, querer efetivamente o seu bem. Assim, num aspecto mais profundo, o "dai a César o que é 

de César", também deve ser entendido dentro das exigências do maior mandamento, isto é: o inimigo não 

deve ser odiado; embora faça mal, o seu bem deve ser buscado; todo homem, mesmo inimigo e malfeitor, 

tem direitos que devem ser respeitados. Desta forma, Jesus ensina que o mandamento do amor exige o 

cumprimento de deveres mesmo para com os inimigos, no caso, do povo judeu. Kardec ressalta que: 

                              "Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos 

que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação de 

seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. 

Estende-se ao  cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como 

para os indivíduos." 

 

Referência: 

 Dai a César o que é de César; Amar o próximo como a si mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan 

Kardec. Tradução de José Herculano Pires. Lake, São Paulo. 2011. 


