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     Bem entendido o objetivo principal do Espiritismo, que é fomentar o desenvolvimento espiritual, 

impulsionar o advento do homem regenerado; cumpre também considerar que tipo de relação se deve 

manter com o corpo carnal, para que este não se torne um obstáculo em face do projeto de 

transcendência do ser. É sabido que boa parte das tradições religiosas estabelecem uma relação 

conflituosa com o corpo e os prazeres a ele vinculados. Nos textos doutrinários encontramos algumas 

menções o designando por vezes como “prisão”, “cárcere”, “lugar de exílio”, “nevoeiro da carne.” 

Então, o Espiritismo, de algum modo, mantém o conflito religioso entre corpo e Espírito? 

     Não, porque o esforço de purificação é todo concentrado nos atos do Espírito, no mundo moral 

que deve ser regido pelo livre-arbítrio esclarecido. As menções que designam o corpo como “prisão” 

tem a função de demonstrar de modo patente como a vida na carne é uma restrição severa da 

liberdade, das faculdades e dos poderes do Espírito, que a vida além-túmulo, em última instância, 

não encontra termo de comparação com a limitada vida terrena, que os bons Espíritos gozam de uma 

vida que nada se assemelha a suportar o peso de um corpo que se arrasta na terra e segue a fatal 

monotonia do declínio físico, restringindo mais ainda os meios de expressão das faculdades 

espirituais. Isso não é a depreciação religiosa do corpo, mas a descrição de um fato, de uma condição 

inerente aos Espíritos imperfeitos. Tanto é assim que a encarnação em mundos superiores já nada 

tem desse caráter de prisão e de exílio, nem os horrores da morte lá se manifestam.  

     Embora a alma seja uma prisioneira, em comparação com os esplendores e a suavidade da vida 

imortal que ela deve conquistar, na cosmovisão espírita o homem deve manter um perfeito equilíbrio 

entre as forças do corpo e do Espírito. O corpo é acima de tudo um espaço de experiências 

intensificadas que compelem o Espírito a uma atividade organizada e a uma disciplina constante; por 

sua natureza sensível e suas necessidades, faz brotar as paixões da alma, que devem ser dirigidas por 

uma vontade firme e esclarecida, a fim de se estabelecer no mundo íntimo uma ordem moral 

superior.  

     O equilíbrio deve perseguir sempre a plenitude das naturezas, material e espiritual, é o que o 

Espírito George designa como o “perfeito estado”, pois é preciso sempre considerar “a necessidade 

de cuidar o corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito 

importante sobre a alma.” Para além da comparação com uma prisão, o corpo é reconhecido na sua 

total dignidade, que consiste também em ele ser uma espécie de “mestre do Espírito”, de ele reunir as 

exigências que sempre o convocam, o Espírito, a sua melhor atividade e ao seu melhor empenho.  



 

 

    Assim, nem o ascetismo extremado nem o materialismo respeitam de fato todo o sentido 

ontológico do advento do corpo humano no seio da natureza, pois: 

     “Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, 

que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas 

correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam 

com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver?  

     A sabedoria espírita esclarece que o Espírito encarnado precisa assumir moralmente o corpo que o 

insere no mundo, isto é, integrá-lo no projeto de transcendência do ser, reconhecer que sem ele a 

transcendência não seria possível, dada a ordem espiritual do mundo. A sua espiritualidade é algo 

viril e robusto, pois, para se manter a plenitude das naturezas espiritual e corporal num equilíbrio 

superior é necessário uma presença e uma coragem moral realmente vigorosas, que integre esta 

tensão existencial no esforço de transcendência do ser, ao invés de simplesmente suprimi-los pela 

violência ascética ou materialista.  

     O Espiritismo não nega a superioridade da realidade e dos objetivos espirituais no todo da vida, 

mas também não deixa de considerar a dignidade da vida material e do corpo carnal, como região 

ontológica de desenvolvimento, de provas e, por vezes, de purgação, de expiação.  

     Mas junto com a violência ascética e materialista está o cortejo imenso da “multidão dos 

indiferentes.” Estes se caracterizam por uma apatia camuflada com a virtude da moderação, são 

frouxos espirituais e carnais, pois não são nem valentes para as lutas do Espírito, nem ousados, 

mesmo que insensatos, para os prazeres carnais. É a típica vida burguesa que se instala comodamente 

em algum conforto, se esquivando das inquietações de toda sorte.  

     O ascetismo espírita se encontra infinitamente distante desta preguiça e covardia morais. Ele 

convoca a criatura à exaltação do corpo e do Espírito, a integrar a plenitude das forças do corpo e 

suas exigências no projeto de transcendência do Espírito, por meio da lucidez e da bravura moral. Ao 

mesmo tempo conclama a luta silenciosa e íntima que deve ser travada pela aurora espiritual da 

humanidade, isto é: forjar o Espírito sob a luz do dever moral, submetê-lo a uma vigilância e 

disciplina espirituais, eliminar as suas imperfeições sustentadas pelo egoísmo, numa palavra, praticar 

a mortificação moral: 

     “(...)Sereis por acaso mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos 

orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que 

submeterdes o vosso Espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o: é esse o meio de o tornar mais 

dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição.” 

 

Referência: 

Cuidar do corpo e do Espírito, Instruções dos Espíritos. Sede perfeitos, Cap. XVII. Evangelho 

segundo o Espiritismo, Allan Kardec.  


