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     O que é de fato uma alma virtuosa? O que ensinam os Espíritos superiores sobre a virtude? 

Primeiramente ela é considerada sob a luz do objetivo fundamental do Espírito no tempo: a 

realização da perfeição total do ser finito. Com base nessa meta primordial de perfeição, a virtude 

não pode ser definida simplesmente como a prática do bem, embora tal prática não seja um mal em si 

mesmo, porém ela não revela necessariamente a real qualidade moral de quem a exerce. Para que a 

alma seja virtuosa, e possa realizar a perfeição de que é suscetível, importa que os motivos que 

determinam a ação no bem sejam bons em si mesmos.  

     Desde Jesus, o ponto de gravidade está todo concentrado na vida interior, por isso o amor à glória, 

o amor-próprio, o orgulho e mil e umas vaidades ainda podem ser o fator determinante para que um 

indivíduo se dedique a fazer o bem. Para a perfeição total da alma isso ainda é um imenso obstáculo, 

pois no fundo é o egoísmo que ainda persiste e não deixa a alma alcançar a sublimidade do simples 

amor ao bem, ao belo, ao verdadeiro. A sabedoria de Jesus se revela mais profunda, pois o seu ensino 

tem uma preocupação incessante com a purificação da vida interior, com a pureza do Espírito.  

     Na perspectiva do progresso espiritual da alma, a presença concomitante de uma virtude nascente 

e um vício moral arraigado é bem compreensível, mas isso não deve ser ignorado e nem mantido 

indefinidamente. Pois, se o homem tem uma natureza espiritual suscetível à perfeição, e é 

unicamente a perfeição que o inicia numa felicidade perene, porque se demorar indefinidamente num 

estado de inferioridade moral que redundará necessariamente em algum sofrimento, visto que as 

imperfeições da alma são a causa de praticamente todos os males humanos? 

     Não adianta amenizar a realidade com discursos sentimentalistas, o amor a si mesmo, com base 

nessa suprema meta existencial, implica uma certa severidade para com toda a inferioridade que nos 

constitui. Não deve haver nenhum tipo de conivência com as causas do mal; o egoísmo e o orgulho 

devem ser extirpados, eliminados. Jesus não se reduz ao “meigo rabi da Galileia”; ele é, acima de 

tudo, o mestre que faz um chamado viril a toda humanidade, cuja finalidade é assumir plenamente a 

dignidade do ser espiritual que pode se unir a Deus. Ele convoca a transfiguração do animal-homem, 

a uma efetiva vitória espiritual: se revela como o vitorioso; ele mesmo o diz: “Irmãos! Nada perece. 

Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade.” (Espírito da Verdade, Paris, 

1860) 

     Por isso, a alma verdadeiramente virtuosa está inteiramente voltada a Deus, seu principal objetivo 

de fato é adorá-Lo por meio da vivência pura do amor; uma espécie de esquecimento de si 

caracteriza a sua devoção e o egoísmo não mais lhe dirige ocultamente os mínimos atos. Muitos 



homens, cobertos pelo anonimato, já viveram esta inteira consagração ao bem, se tornaram almas 

virtuosas:  

     “(...) A virtude em verdade digna desse nome não gosta de se exibir; é advinhada, mas se oculta na 

obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso; o digno Cura d´Ars era 

virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem 

ignoram, eles mesmos, que fossem virtuosos; se deixam ir na corrente de suas santas inspirações, e 

praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos.” 

     A modéstia é, pois, a característica principal de uma alma virtuosa, ela sequer se reconhece como 

tal. O seu devotamento e o seu vivo interesse pelo bem são tão intensos que geram um “inteiro 

esquecimento de si.” O cristianismo carrega o brilho desse aparente paradoxo da virtude: quanto 

mais a alma esquece de si mesma na vivência profunda do bem, na verdade mais possui a si mesma e 

se engrandece e se embeleza aos olhos de Deus; e, ao contrário, quanto mais se concentra sobre si 

mesma, em tudo buscando vantagens e satisfações para o seu orgulho, então é que se perde no jogo 

voraz das paixões e mais se embrutece e se fragmenta.  

    Portanto, o orgulho está na raiz do declínio moral e a humildade é a condição imprescindível para 

a ascensão espiritual do homem. Sem a humildade, a alma até pode fazer o bem eventualmente, 

porém jamais será virtuosa, jamais resplandecerá aos olhos de Deus.  

    O espírita, iluminado por esta instrução, deve em tudo buscar a perfeição de que é suscetível a sua 

natureza espiritual, deve ser o vencedor da impiedade: 

     “Ó vós todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da 

perfeição, jamais vos entregueis à semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os 

Espíritos sinceros, mas lhes direi: mais vale menos virtudes com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi 

pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas, um dia, deverão se 

redimir.” 
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