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     Desde a antiguidade, os legítimos emissários de Deus buscam realizar um objetivo 

principal no seio das sociedades: apresentar aos homens a vontade de Deus. A partir da 

ação dos profetas (médiuns) [todo profeta é médium, mas nem todo médium é profeta], 

os homens adquirem o conhecimento do bem e do mal e um conjunto de princípios 

éticos que devem nortear o comportamento.  

     Esta ação espiritual é tão presente e constante que constitui mesmo um dos principais 

fatores fundantes da ordem social, permeia todo o tecido das relações, dá origem e 

sentido a vários costumes e normas de boa convivência, e marca o espírito da tradição 

que acolhe as novas gerações.  

     Por isso, no transcorrer dos séculos, praticamente ninguém se encontra envolto em 

total ignorância a respeito dos princípios éticos universais, representados na vontade de 

Deus. Letrados e iletrados estão inseridos igualmente na atmosfera cultural que se 

estende no tempo e estrutura a sociedade, e apreendem por diversos meios o sentido 

cósmico e ético da existência humana.  

     O problema da ignorância é importante porque é ela que determina o grau de 

culpabilidade de um indivíduo que pratica o mal. Como praticamente ninguém saudável 

permanece numa ignorância absoluta, então o problema se concentra no grau de 

compreensão real do ensino transmitido pelos profetas (médiuns) e pela tradição.  

     Assim, a revelação divina está por toda parte, ou seja, a intervenção espiritual e 

providencial age sobre toda a humanidade terrena, mas a compreensão real do conteúdo 

da revelação só pode ser avaliada individualmente; e, na medida em que a pessoa 

adquire um grau real de esclarecimento espiritual, é então que pode sentir o peso do 

julgamento divino, quando voluntariamente não se alinha com este esclarecimento.  

     Com efeito, Jesus afirma categoricamente o seguinte: “Eu vim a este mundo para 

exercer um julgamento...”, mas antes do julgamento há a transmissão do ensino, a 

exortação ao arrependimento e a conversão, pois quem está mergulhado na ignorância 

não pode ser de fato justamente julgado. Este momento anterior ao julgamento é o 

momento da doação divina, da graça abundante de Deus sobre a humanidade pecadora, 

por isso também é dito: “muito se pedirá àqueles a quem se tiver muito dado”, ou seja, a 



tua responsabilidade será proporcional a tua real compreensão da lei divina; a verdade te 

liberta, mas a verdade também te julgará, e os meios de conhecer a verdade são 

abundantes e são multiplicados no processo histórico. 

     Jesus julgará o mundo inteiro e isso é também confirmado no Espiritismo, uma vez 

que Ele é reconhecido como o Espírito puro que preside o destino da humanidade 

terrena. E Kardec acentua que o advento do Espiritismo multiplica consideravelmente 

“os meios de conhecer a verdade”, pois os Espíritos do Senhor, entrando em 

comunicação direta com a multidão de médiuns espalhados pela Terra, faz com que a 

verdade brilhe em toda parte e suplante o império da ignorância espiritual.  

     Isso quer dizer que no “final dos tempos”, isto é, no julgamento do mundo, ninguém 

poderá pretextar ignorância quanto à lei divina. A indiferença espiritual, o sensualismo 

aviltante e o egoísmo brutal serão obras da vontade corrompida e degradante, e não obra 

de Deus e nem por falta de providência. No “final dos tempos” a verdade não poderá 

sequer ser omitida, e por isso mesmo a justiça divina será implacável.  

     A intervenção espiritual e providencial então continuará se intensificando, e até de 

certo modo se particularizando, para que todos os homens possam compreender 

minimamente a verdade espiritual e então, caso queiram, iniciar a sua conversão. 

Kardec assim considera essa intervenção espiritual sobre a Terra: 

                     “O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, 

que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser  

circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, 

podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda à parte. Nenhum dos que o recebam, 

diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com 

a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe 

em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu 

coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos 

apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto 

teve maior facilidade para conhecer a verdade.” 

 

Referência: 

Muito de pedirá àquele que muito recebeu. Muitos chamados poucos escolhidos, Cap. 

XVII. O evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec.  


