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     Inicialmente, Kardec considera a fé em seus aspectos mais imanentes. Ela pode ser 

entendida de duas formas: como confiança nas próprias forças, no poder de executar 

algo; e como certeza de que algo irá se realizar. Um se refere a confiança nas 

possibilidades presentes, o outro na confiança que um acontecimento futuro se realizará.  

     Mas a fé propriamente dita, isto é, relacionada com a ideia de Deus, se difere da 

presunção orgulhosa porque esta confiança está fundada antes em Deus, na certeza que 

ele capacita a sua criatura para enfrentar os obstáculos da vida, e de que ele reserva um 

futuro melhor para os que nele confiam e trabalham.  

     Então a fé robusta promove uma expansão do ser, uma irradiação de suas 

capacidades, ela sustenta o homem para enfrentar e superar as dificuldades; ela é como 

uma força que fortifica a vontade e impele o homem ao cumprimento de seus objetivos 

e deveres.  

     Quando os discípulos fracassaram em expulsar uma entidade maléfica que 

atormentava um garoto, Jesus ressalta que eles não tiveram fé, ou seja, não confiaram 

em suas capacidades e nem na possibilidade real de afastar aquela entidade, então, sua 

vontade se tornou vacilante e desprovida da força necessária para superar aquele 

obstáculo – não tiveram a fé para transportar a montanha.  

     Kardec considera que a fé robusta tem seu ponto de apoio na “inteligência e 

compreensão das coisas”, então ela não é uma simples crença apartada da razão, algo 

necessariamente irracional, como diz, mas antes o efeito de um entendimento. Neste 

sentido, na experiência humana geral, não existe separação entre fé e razão, entre 

confiança e entendimento. Mesmo quando não há um entendimento suficiente daquilo 

em que se tem fé, há sempre um motivo central, uma razão primordial que garante a 

certeza da fé, por exemplo: tenho fé em Jesus Cristo porque ele é Deus encarnado e etc; 

mesmo que não se tenha uma compreensão exata do que é Deus encarnado, para aquele 

que tem fé, esta proposição basta por si mesma para sustentar a certeza de sua fé e se 

cumular da força que daí deriva, ela é evidente em si mesma, e a autoridade do 

testemunho apostólico corrobora a certeza da fé.  

     No entanto, pode-se afirmar que o “porquê” não é racional em si mesmo, mas a 

questão é que para a pessoa ele serve de motivo, ele cumpre a função de “razão 



suficiente” que sustenta a certeza da fé, portanto, sendo racional ou não o fundamento 

da fé, a verdade é que ela sempre está intimamente relacionada à “inteligência e 

compreensão das coisas.” Assim, na experiência cotidiana, o homem jamais separa fé de 

razão, ele sempre apresenta para si mesmo o motivo central de sua confiança, de sua fé 

nas capacidades ou na possibilidade real de um acontecimento, - e quando isso não 

ocorre, ele é um homem de pouca fé, que equivale a dizer, de pouca compreensão das 

capacidades e possibilidades. 

     Porém, é natural considerar que, na medida em que o homem se esclarece e aguça 

sua inteligência, ele não se satisfará mais com a aparência de uma “razão suficiente”, 

mas buscará a efetiva racionalidade, de modo que é impelido a criticar a própria fé. Se 

esse momento for vivido sem espírito de sistema e sem apego aos interesses imediatos, 

onde a busca sincera da verdade for o único móvel, então essa crise só tende a fortalecer 

a fé, pois ele alcançará, após acuradas meditações, estudos e investigações, a 

inteligência e compreensão relativa a sua condição. E em posse de tal compreensão 

efetiva, porém relativa, a fé surgirá mais robusta, aumentando consideravelmente a 

força da vontade.  

     Essa noção mais geral de fé é perfeitamente aplicável às coisas puramente humanas, 

como iniciar uma nova empreitada empresarial: o empresário tem uma visão geral de 

seu negócio, e por isso tem fé que é possível iniciar este ou aquele empreendimento, e 

então, ao buscar aguçar a inteligência e compreensão do que pode e do que deve fazer, 

entende com muito mais clareza a efetiva possibilidade. A partir desse momento age 

com mais vigor e conhecimento de causa, sua vontade está fortalecida pela fé nas suas 

capacidades e nas possibilidades de ação que entrevê mais ou menos de modo claro.  

Portanto, de um modo geral, nenhum homem está isento de um ato de fé, até o mais 

cético e o mais ateu.  
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