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     Os primeiros cristãos depositavam a sua fé exclusivamente na pessoa de Jesus, eles 

confiavam plenamente em sua pessoa, em virtude de seus atos excepcionais, de sua 

presença extremamente única. Nos primórdios, a fé era fomentada por meio de uma 

narrativa oral dos feitos de Jesus, e não propriamente por uma doutrina – excetuando o 

apóstolo Paulo, que já fala de Jesus a partir de uma interpretação teológica, mas isso 

entorno de trinta a quarenta anos depois de Cristo.  

     Só ao longo de muitos debates é que foi surgindo um corpo doutrinário e a fé passou 

a designar a crença num conjunto de dogmas – os preceitos morais e os fatos 

extraordinários foram inseridos num conjunto de explicações sistematicamente 

relacionadas, compondo então uma doutrina religiosa. Como a doutrina é um trabalho 

da classe letrada, a maioria dos cristãos não assimilam de fato os fundamentos 

doutrinários da fé, de modo que há um enfraquecimento dos laços da fé com a razão 

(compreensão), pois ao longo do tempo, a fé não é adquirida nem com o calor da 

narrativa dos fatos e nem com a doutrina que busca tornar inteligíveis os fatos: na 

grande massa, a fé passa a ser o que Kardec designa como “a fé cega”, que muitas vezes 

beira ao fanatismo. Portanto, no transcorrer da história, os fatores de aderência à fé são 

quase que totalmente exógenos, culturais; ela se constitui como um costume.  

     Mas a relação entre fé e razão é íntima, essencial, de modo que sem uma razão, um 

motivo central, a fé tende necessariamente a se degenerar e desaparecer, dando lugar à 

incredulidade, ou apenas se repete como um hábito adquirido, e não como viva 

compreensão que desperta uma certeza robusta, uma fé inabalável.  

     Então, contra a fé cega, o fanatismo e a incredulidade, é necessário impor a fé 

raciocinada, demonstrar que a fé tem uma base sólida, que ela não se abala com o 

progresso dos saberes e da razão.  

     Assim, a fé raciocinada, para Kardec, tanto valida a possibilidade natural e real dos 

acontecimentos contidos na narrativa evangélica, como a insere numa doutrina, num 

corpo de conceitos que a desenvolve e explicita uma cosmovisão.  

     A doutrina católica já não tentou isso, como foi dito? Sim, mas nunca submeteu 

alguns de seus dogmas aos progressos das ciências da natureza, e também elaborou 

algumas sutilizas teológicas que ultrapassam os limites da razão, exigindo, para alguns 



pontos, uma fé ininteligível. A fé raciocinada, em Kardec, mantém um diálogo com os 

progressos da ciência, e, naquilo que lhe concerne, só aceita o que é inteligível, de modo 

que fé e razão estão novamente e verdadeiramente unidas.  

     Quando Kardec diz que a condição da fé inabalável consiste em poder olhar a razão 

face a face, isso significa que a fé inabalável não encontra contradições internas entre os 

seus postulados e nem entra em contradição com o progresso dos conhecimentos nos 

vários campos do saber:  

                 “(...) à fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se 

deve crer; para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender.” 

     A fé como um sentimento de absoluta confiança é fruto da experiência da presença 

viva de Jesus, como no caso do apóstolo Paulo, que teve a visão do Jesus glorioso. 

Mesmo nesse caso, vê-se que há um tipo de compreensão instantânea, não propriamente 

doutrinária: na intensa experiência espiritual, Paulo compreende que Jesus é o Cristo, 

ele acessa a verdade, e sente, portanto, uma fé inabalável, sem nenhuma dúvida, nascer 

no peito. Mas esta é uma experiência pessoal e a única forma de comunicar uma 

experiência é por testemunho e por uma exposição mais ou menos sistemática, isto é, 

por meio de uma doutrina. É nesse momento que se caracteriza a tentativa paulina de 

esboçar uma fé raciocinada, enquanto esforço de demonstrar a inteligibilidade de 

determinados fenômenos espirituais. Mas Paulo enveredou para o caminho da teologia 

dogmática, o que não cabe mais ao nosso tempo, que exige um diálogo com os vários 

saberes.  

     Nada pode se igualar à experiência espiritual em si mesma, porém, o neófito na fé só 

pode “acessá-la” pelo caminho doutrinário, compreendendo a sua possibilidade e 

grandeza, vivendo os preceitos morais e espirituais, preparando o campo para que ele 

possa, um dia, acessar essa realidade para além do intelecto, pois a doutrina, por mais 

perfeita que seja, é apenas a representação intelectual de uma realidade que a transcende 

infinitamente. Se “não basta ver” para compreender, também, para o coração, não basta 

compreender sem ver – o homem quer mais do que entendimento, ele anseia pela 

“experiência profunda.” 

    Neste sentido, a fé raciocinada não chega a ser superior, em relação à fé que nasce 

com a experiência da presença do Cristo; na verdade ela é o esforço de dar uma forma 

inteligível a uma experiência extremamente rica, ela está a serviço dessa experiência 

espiritual. Por hora nós fazemos o caminho inverso, partimos da doutrina para tentar 

chegar à experiência, por isso, todo o adepto deve desejar o encontro total, e não apenas 

intelectual, com o Cristo – embora isso pareça incrivelmente difícil.  
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