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     A vida social, em quase todos os seus âmbitos, apresenta um estrutura hierárquica onde há os 

chefes e os subordinados, o líder e os liderados, o governante e os governados. No Evangelho 

segundo o Espiritismo, esta estrutura é designada como a relação entre os superiores e os inferiores, 

ou seja, os que se encontram em posições sociais que lhes outorgam autoridade e os que devem 

obedecer.  

     Neste estudo especificamente o enfoque é exclusivo sobre o fenômeno social da autoridade que 

uma classe social é investida e que alguns homens são chamados a ocupá-la, ao passo que o restante 

se encontra de algum modo submetido.  

     Dessa maneira, o primeiro problema que se apresenta é o seguinte: como entender as diferenças 

de posição social em face da existência e ação criadora de Deus? Em relação as altas posições 

sociais, elas redundam em alguma forma de privilégio para os que as ocupam? Como entrever a 

justiça divina ante tal desigualdade de circunstâncias existenciais?  

     Como a estrutura hierárquica da sociedade já é pré-estabelecida, em seu ponto de partida, ela não 

é algo engendrado puramente pela cultura. Se não surge primeiramente da ação do homem, então 

advém da inteligência divina. Deus é quem a estabelece e, portanto, há uma razão justa, sábia e 

previdente para que assim seja. Cabe a nós descobrir ou entender a sabedoria imanente que ordena as 

leis que funda a vida social.  

     O exame da história humana demonstra diariamente a ascensão e queda dos poderosos, e o exame 

da biografia de uma alma, através de suas várias vidas sucessivas, comumente também demonstra 

uma alternância constante entre várias posições sociais, transitando da autoridade à subordinação. 

Desse modo, a autoridade social não é de forma alguma um privilégio, e sim uma delegação de 

Deus, que investe a alma com autoridade temporária para cumprimento de prova e missão:   

     “A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que 

dela se acha investido; não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, 

nem, assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da Terra, como um direito, uma propriedade. 

Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nem uma nem outra, uma vez que lhas retira quando 

isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável.” 

     Aquele, pois, que goza de relativo poder nas relações sociais, seja no núcleo familiar, na liderança 

de uma empresa, na governança de um país, de um grupo, de um instituto e etc; tem antes o dever 

moral de exercer um poder esclarecido, tem o “encargo de almas” sobre a sua responsabilidade. Ele 



deve reconhecer que Deus o investe de autoridade e que ela não emana de modo algum de uma 

pretensa natureza privilegiada. Como a fortuna, o poder é um extraordinário meio de realizar o bem 

em grande escala, mas também pode prefaciar a mais desastrosa queda da alma.  

     Em tudo vemos a importância extrema da virtude da humildade para a sanidade da inteligência e 

pureza da alma. O poderoso que a cultiva não será levado à loucura moral de se sentir o detentor do 

poder, mas seu depositário; a inteligência, liberta das sombras do orgulho atroz, lhe fará facilmente 

perceber que todo o poder e majestade vem de Deus, pois ele é o todo-poderoso. E sabe que, por 

meio de sua consciência, no momento derradeiro, Deus lhe falará nos seguintes termos:  

     “(...) que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei 

subordinados não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos 

ou da tua cupidez; eu te fiz forte, e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subirem até mim.” 

     As estruturas de poder pré-estabelecidas, que devem ser ocupadas alternativamente pelas almas, 

nada tem a ver com repressão, injustiça social ou privilégios; elas tem uma função providencial: 

sustentar os fracos e, sobretudo, torná-los moralmente fortes, a fim de que realizem efetivamente a si 

mesmos. O poder esclarecido, pois, é aquele que introduz um influxo de elevação nas almas que a ele 

estão temporariamente submetidas, isso em todas as esferas sociais em que o poder se manifeste.  

     Entretanto, há ainda uma compreensão mais refinada que deve iluminar a mente daquele que esta 

investido de alguma autoridade temporária, a saber: é que “as distinções sociais nada estabelecem 

diante de Deus.” Esta verdade precisa ser assimilada e meditada com a maior sinceridade, para que o 

último reduto do orgulho presente no coração seja de fato eliminado. Nos Espíritos inferiores, a 

sensação de poder é ainda embriagante; a busca incessante por revestir a personalidade de títulos que 

oferecem o reconhecimento e admiração da sociedade é comumente fruto do amor-próprio, do 

individualismo materialista, onde as possibilidades de fazer o bem com tais “distinções sociais” não 

é realmente levada em conta, a não ser para racionalizar o egoísmo, como modo de ocultar à 

consciência a baixeza dos propósitos.  

     Quase todo o esforço cotidiano está voltado para a conquista de títulos que conferem alguma 

autoridade à pessoa que os adquire, sempre como um fim em si mesmo e não como um meio para 

uma finalidade superior. Acontece que somente o ideal superior pode enobrecer a pessoa e, na sua 

realização, fazê-la transcender a si mesma. Por isso que vemos diariamente um cortejo de 

profissionais, que gozam de alguma autoridade em sua esfera de atividades, mas que não superam 

em nada a mediocridade moral reinante no mundo. Se perguntam a si mesmos “quem eu sou?”, logo 

respondem com o nome da sua profissão, com a função social que ocupam, como se uma posição 

temporária e convencional definisse a realidade total do Espírito. No mundo contemporâneo ocorre 

esse sinistro paradoxo: o trabalho, que é a condição do progresso espiritual, é por vezes reduzido a 

um modo de alienação do Espírito na matéria, com o culto das profissões mais abastadas como meio 

de realizar uma perfeita vida hedonista , medíocre no desenvolvimento espiritual e individualista.  

     Outro sintoma do esvaziamento do sentido transcendente do trabalho, é que há um desprezo 

velado às posições sociais inferiores (no sentido de serem a base, as atividades estruturantes para que 

as outras ocorram). Veja bem que a palavra “inferior” não designa a qualidade existencial do ser, 

mas apenas uma posição social relativa a uma que lhe é superior na ordenação do todo da vida social. 



Um exemplo claro disso é a encarnação de Jesus numa posição social inferior em relação aos 

poderosos da Terra, porém, ele é o único que possui a realeza moral e que está acima do mundo. Pois 

bem, o desprezo velado às posições inferiores se revela na exigência gritante de ascensão social, no 

sentido que não se deve permanecer a vida toda na execução de um modesto trabalho, que no fundo e 

nas entrelinhas é alguma coisa humilhante, que não oferece o devido reconhecimento. 

     O problema, então, é que o desejo de progresso profissional está geralmente fundado no desprezo 

pelas posições inferiores e na supervalorização vaidosa das posições superiores, e a luta contra o 

imobilismo social gera a sua parte antagônica, com a estagnação do Espírito na vida espiritual, pois 

as distinções sociais não significam nada para Deus. E é justamente a esse “nada” que muitas pessoas 

se dedicam, empregam as suas melhores energias, o tomam pelo motivo central de suas vidas. 

     Assim, toda sensação de progresso na vida terrena pode se revelar além-túmulo como uma 

espécie de agitação frenética para satisfazer aos mais mesquinhos e insignificantes propósitos, tendo 

o Espírito recém chegado que suportar a constatação e o peso de sua mediocridade ocultada pelo 

brilho efêmero dos títulos. 

     Portanto, nem os superiores devem se envaidecer nem os inferiores devem odiar a sua situação. A 

verdade é que o trabalho oferece em si mesmo a condição de transcendência e o Espírito deve 

acolhê-lo com a confiança de que, executado reta e dignamente, ele concorrerá para torná-lo forte, 

robusto e belo aos olhos de Deus.  

     “Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. 

Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de 

cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e 

que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, 

porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes 

do que fez os outros sofrerem. Se for obrigado a suportar essas posições, na falta de outra melhor, o 

Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como a uma prova a sua humildade, necessária ao seu 

adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta: ele age como desejaria que os seus subordinados agissem 

com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois 

compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o 

remunera, e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do 

dever que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida, que terá de 

pagar mais cedo ou mais tarde.” 
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