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     Quando converso com alguns espíritas ou espiritualistas, quase sempre se revelam 

algumas ideias fixas e típicas de nosso época, uma que insistem em proclamar é a que 

nega a possibilidade da santidade humana. Esta ideia fixa se traduz na seguinte frase: 

“Não acredito em homens santos.” E desde o alto de sua sabedoria, julgam a questão 

encerrada, e ainda se sentem todos os dias amando o progresso da alma humana.  

     Essa negação está sempre fundamentada em pelo menos dois pontos: 1ª) pressupõe 

que a liberdade individual não pode se submeter a uma autoridade; 2ª) se baseia na 

experiência decepcionante com um médium, um líder religioso, um guru, ou o relato de 

várias fraudes ocorridas ao longo da história.  

     Entretanto, os negadores da santidade se esquecem que, apesar do fanatismo e da 

charlatanice, os homens santos existiram, e muitos daqueles que o seguiram de coração, 

ao invés de se tornarem títeres de uma vontade arbitrária, na verdade enriqueceram a 

sua personalidade e alcançaram um considerável progresso espiritual, portanto, uma 

expansão e um fortalecimento de sua liberdade.  

     Mas o que é a santidade? Em sentido absoluto, é a perfeição total da alma. Porém, se 

a consideramos nesse sentido exclusivo, não há sequer um homem santo na face da 

terra. A santidade tem graus, intensidades, de modo que, num sentido relativo e bem 

generalizado, ela é a intimidade com Deus. O homem santo, pois, é aquele que tem certa 

intimidade com Deus, que desfruta dessa intimidade, e ela repercute em todo o seu ser e 

em toda a sua vida.  

     Os modos dessa intimidade, por sua vez, variam ao infinito, e a hagiografia (história 

dos santos) está aí documentando esse fenômeno inabarcável em seu todo. 

     É impossível amar o progresso da alma humana se não é desejado de todo coração o 

seu fruto mais precioso: a santidade, a intimidade com Deus. Qual bem pode ser maior 

do que estar unido a Deus? Do que vale toda sabedoria se não se desfruta de Deus? Para 

quê progredir se não podemos estar com Deus?  

     O espírita que nega a existência de homens santos sustenta um concepção muito 

mesquinha de progresso da alma; não leva até as últimas consequências a finalidade 

ontológica do ser: criado para conhecer a Deus; não acredita que o início da santidade 

pode começar neste mundo; negando os homens santos, os relega a multidão de 

iludidos, megalomaníacos, doentes mentais ou meros charlatões. Por mais que sejam 

espiritualistas, limitam a existência humana a um progresso material em que o espírito 



serve à carne – pensam, pois, como materialistas. Também desconsideram o poder 

espiritual do Cristianismo e as suas tremendas conversões que operou na vida de muitos 

homens que vieram a se tornar santos. Acreditam sim que, em mais de dois mil anos a 

religião não foi capaz de transfigurar para a luz divina nenhuma alma humana e que 

ninguém, até agora, não teve nenhuma experiência de Deus. Se isso não for prepotência, 

é no mínimo uma terrível ignorância travestida de esclarecimento e exercício de livre-

pensamento.  

     O Espiritismo trabalha para que surjam homens santos, que tenham uma intimidade 

com Deus; toda a moral é só um meio para propiciar essa experiência de Deus – e é 

somente essa experiência que vivifica o Espírito. Sem a busca da santidade, o 

Espiritismo se reduziria a um mero moralismo, a uma religião sem alma – que é uma 

contradição, claro. O homem bonzinho é o objeto da “religião” civil, é o bom cidadão 

que cumpre as leis para a boa convivência. O Espiritismo está bem longe disso, pois 

nisto consiste a irreligião. Para a santidade o ser foi criado, e o Espiritismo trabalha para 

a comunidade dos Santos, e isso está infinitamente além de uma sociedade melhor ou de 

um mundo melhor.  


