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     Desde que Jesus passou pela Terra, a mensagem de Deus aos homens brilha com mais 

intensidade, e ela se sustenta em dois grandes fundamentos: imortalidade e liberdade. Jesus canta a 

glória do Espírito chamado a viver a vida infinita em Deus e a liberdade com a qual realiza a si 

mesmo e se eleva acima do mundo.  

     O Espiritismo comunga da mesma essência missionária e trabalha para que a realidade espiritual 

seja a principal preocupação de todos os instantes dos homens, Espíritos encarnados. Mas a realidade 

que encontra no cotidiano da vida terrena é antagônica ao destino superior da alma.  

     Com efeito, a vida material e suas necessidades ainda ocupam praticamente todo o tempo de 

vigília do Espírito encarnado; ainda absorvem o Espírito no seu círculo rígido; ainda é o principal 

objetivo e anseio da alma as satisfações do corpo. De tal modo que não é exagerado dizer que a 

civilização é apenas a sofisticação em alto nível dos meios de proporcionar bem-estar ao corpo e 

satisfazer as paixões decorrentes da influência da matéria.  

     Como tudo isso é muito pequeno, como tudo isso é mísero e estarrecedor, é o que o homem 

definitivamente precisa perceber. Para além de tudo isso, há a unidade indestrutível da vida espiritual 

presente em nós que abarca em um só momento os fragmentos dessa vida dispersa na carne; há as 

possibilidades insuspeitas do Espírito de viver no bem, na verdade e na justiça; há um caminho de 

bem-aventuranças indizíveis que nada se assemelham as mais intensas, porém fugidias alegrias da 

carne.  

     A revolução de perspectiva, de hierarquia de valores, de senso de importância e gravidade, precisa 

se operar no centro do coração, na intimidade de cada ser espiritual, por meio de uma acurada 

meditação dos problemas que concernem à vida além-túmulo. Essa é a questão: independente dos 

vários sistemas ou mera indiferença, a vida além-túmulo é um fato, a consciência individual persiste 

e, por conseguinte, as inúmeras condições de sofrimento e felicidade.  

     Tudo isso é tão grave e tão necessário que um Espírito superior expressa humildemente a sua 

impressão dolorosa ao contemplar a loucura terrena, onde se ignora o céu e se luta por nada: 

    “Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que 

é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento 

moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade.” 



     Eis o mais sublime imperativo existencial: se preparar para a eternidade, para a vida imortal do 

Espírito numa transcendência total. Por isso não é exagero dizer que há uma espécie de loucura que 

permeia o cotidiano da vida terrena, pois o senso de importância e proporcionalidade está 

terrivelmente desfigurado, ao ponto de se dedicar inteiramente aos enervantes momentos de alguns 

fragmentos de semi-consciência dispersos e incoerentes, do que caminhar decididamente para uma 

eternidade de bem-aventurança, cultivando a lucidez espiritual em meio ao nevoeiro da carne.  

     Os Espíritos superiores sempre enfatizam que a vida material é apenas um instante, um momento 

fugaz da vida total do Espírito. Portanto, onde há a sensatez, a clarividência, a escolha lúcida e 

corajosa entre aqueles que trocam esquisitamente uma fulgurante duração infinita do Espírito, por 

um instante pálido, semi-consciente e cheio de amarguras? É que na verdade, o corpo, sendo o centro 

das preocupações, já há muito absorveu o Espírito, que cria para si uma rede de necessidades cada 

vez mais intrincadas, de modo que muitos vivem gostosamente a tirania do corpo e, fechados nesse 

círculo férreo, nem percebem que tal tirania lhes rouba o céu:  

           “(...)Insensatos! Credes, então, realmente, que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços 

que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, 

bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida 

social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado; seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da 

vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso Espírito, que viverá sempre. Por isso 

mesmo, esse senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano; ele manda sobre o vosso Espírito, 

que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou?” 
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