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     Diante dos problemas morais, parece que o Espiritismo considera demasiadamente o 

mérito pessoal como o elemento primordial para o progresso do Espírito e também para 

a salvação da alma. Mas o conceito de graça, enquanto ação abundante e gratuita da 

providência divina, é rigorosamente considerado, ressaltado e proclamado. Se no ensino 

de Jesus a providência divina tem papel crucial no projeto salvífico, então no 

Espiritismo esta noção deve ser mantida e esclarecida no seus pormenores, uma vez que 

o Espiritismo é aquele que vem fazer compreender todos as coisas que de fato Jesus 

ensinou.  

     Assim, quando Jesus diz: “Porque a quem já tem se lhe dará ainda, e estará na 

abundância”, ele está enfatizando a ação misericordiosa de Deus, ação que é abundante, 

que é infinita. A bondade de Deus está antes e depois do mérito pessoal, pois, 1º) “quem 

já tem” designa os recursos, a estrutura, os instrumentos com os quais o indivíduo é 

agraciado para seguir e crescer na senda espiritual; e, 2º) “se lhe dará ainda” designa 

que Deus, todo-poderoso e de bondade infinita, faz com que os frutos do trabalho 

pessoal, do mérito nos “esforços firmes”, se multipliquem para além da proporção dos 

mesmos esforços; a abundância dos frutos é desproporcional ao trabalho diligentemente 

realizado. Portanto, a graça divina é tanto a estrutura para a ação meritória quanto à 

ação que multiplica a bem-aventurança para além do mérito pessoal.  

                             “Então, ele verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir cem, e 

um outro mil.” 

     O mérito é concernente ao ser finito e circunscrito no tempo; a graça é concernente 

ao ser absoluto e eterno, de modo que é forçoso concluir que um conjunto de ações 

meritórias no tempo, por mais extenso que seja, jamais pode se igualar a ação eterna de 

Deus que irradia eternamente o bem. Isso revela o fundamento ontológico da graça 

divina e faz compreender que o mérito pessoal jamais será o fator predominante para a 

bem-aventurança da alma.  

     Como esclarece um Espírito superior, o mérito pessoal consiste na livre e 

perseverante busca pelo bem, no livre e diligente uso dos instrumentos que Deus dispôs 

para isso, em um trabalho livremente assumido para a superação de si e para uma 

efetiva adoração a Deus; a partir disso, a abundância dos efeitos benéficos se intensifica 



pela ação da bondade infinita de Deus, que não se limita a recompensar 

proporcionalmente ao mérito pessoal: 

         “(...) Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina; não a recebeu senão 

porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os 

esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do 

Senhor; é um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos 

tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do 

trabalho.” 

     Por outro lado, se a graça divina é infinitamente superior ao mérito pessoal, ela 

jamais suprime a necessidade do exercício da liberdade individual no bem, o que 

equivaleria a abolição da pessoa humana. Por isso Jesus considera também aquele que 

não tem o mérito dos esforços no bem  e o designa dizendo: “para aquele que não tem, 

se lhe tirará mesmo o que tem.” 

     Ao surgir no mundo, não há uma só pessoa que não esteja mergulhado na graça 

divina, que não tenha recursos, instrumentos, faculdades para buscar o bem e a verdade 

e, por conseguinte, a felicidade. Ora, a negligência para com a graça divina significa que 

o indivíduo recusa livremente os dons de Deus, os instrumentos com os quais pode 

prosperar material e espiritualmente. Sem os esforços no bem, não há os frutos do 

trabalho livremente assumido e nem a abundância proporcionada pela infinita bondade 

de Deus. Assim, “aquele que não tem”, na verdade recusa duplamente a graça divina: 

como dons e como frutos abundantes:  

                        “Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual 

ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que 

não quis preparar? Se deixou as sementes, destinadas a produzir nesse campo, mofar por falta 

de cuidado, deve acusar seu pai, se elas não produzem nada? Não, não; em lugar de acusar 

aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor 

das suas misérias, e que, então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem...” 

     Desse modo, a liberdade pessoal que não consente a ação da graça divina determina 

a perdição relativa da alma; e o mérito pessoal é, em síntese, a busca perseverante pela 

ação da graça divina que opera a efetiva salvação da alma; a abundância dos bens 

espirituais que suplantam infinitamente a totalidade das ações meritórias. 

    Assim, se o Espiritismo denota alguma ênfase no mérito pessoal, é justamente porque  

por meio dele a graça divina se revela aos homens em toda a sua majestade.  
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