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     Qualquer ser humano é dotado de fé, porque ela é o sentimento inato de suas infinitas 

possibilidades relacionadas diretamente com a sua natureza. O homem sabe que é perfectível e que 

mediante um trabalho ordenado e constante ele pode alcançar uma realização de si que transcende 

significativamente seu estado atual. A fé nasce dessa certeza intuitiva, porém, ela se distingue como 

uma força que impele à ação, e não como mera expectativa das possibilidades.  

     Kardec expõe a definição de um Espírito, designando a fé como “vontade de querer”, ou seja, a 

força de querer, o acréscimo de força que o torna robusto. Por isso, é impossível pensar a fé sem 

ação, ela está totalmente direcionada a ação. Quando se diz que “a fé é pouca”, quer dizer que ela 

não foi firme o suficiente para realizar algo, ou suportar uma situação, que também exige ação, 

trabalho.  

     Quando essa força é direcionada sobretudo aos problemas espirituais, é ela que sustenta a batalha 

interior contra os vícios morais: primeiro o homem sente que pode ser melhor, que não está 

confinado à inferioridade moral e, com a revelação divina, essa intuição é fortalecida, ele sabe que a 

sua regeneração é plenamente possível, então a fé se torna a força do querer as coisas espirituais: 

         “A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às 

aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa, 

triunfa se tem fé, porque sente e que pode e que deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O 

homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, haure em 

sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ai ainda se cumprem milagres de caridade, 

de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer.” 

     Querer o “futuro celeste” implica em assumir o trabalho que tal realização demanda, a fé é a 

substância desse trabalho, a força diante da dor. Ela desperta a esperança pela a aurora longínqua e 

faz vibrar o amor pelas coisas santas. Se o homem orientar a sua perfectibilidade para a 

transcendência total, então a sua natureza poderá expressar, ainda mesmo no seio da carne, as 

qualidades divinas com as quais Deus a dotou, e realizar muito mais, como já asseverou Jesus:  



          “Eu repito: a fé é humana e divina; se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que 

tem em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o 

presente, chamou-se de prodígios, e que é senão o desenvolvimento das faculdades humanas.” 
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