
Debate sobre a inalterável felicidade dos Espíritos Puros 

 

 

      Raro leitor, vou explicar rapidamente o contexto em que surgiu esse debate. O Eric Pacheco, 

dono do canal Espiritismo em Kardec, fez um vídeo intitulado “Deus como critério epistemológico.” 

Então, eis que surge nos comentários do vídeo alguém tentando criticar Kardec e evidenciar certa 

inconsistência na doutrina espírita, o que é perfeitamente normal e aceitável. 

     O crítico é Augustos Henry, e os pontos que ele levanta são os seguintes: 

     1ª Kardec demonstra que o catolicismo é uma religião perfeita; 

     2ª O Espiritismo está em contradição com os atributos de Deus porque deixa claro que a 

reencarnação é perpétua;  

     3ª A encarnação é um obstáculo à felicidade suprema; 

    O Eric Pacheco, muito prontamente, mostrou os seus equívocos dizendo que a doutrina das penas 

eternas presente no catolicismo fere os atributos de Deus e que a reencarnação não é perpétua, pois 

os Espíritos perfeitos não reencarnam mais. E citou importantes textos doutrinários. Mas o crítico 

ignorou os argumentos de Eric e as implicações presentes nos textos citados. 

    Então eu me intrometi na questão e busquei explicitar um pouco mais o que o Eric disse, e 

ressaltar, aos olhos do raro leitor, a profunda consistência de Kardec. 

    Agradeço ao Eric pelo vídeo muito pertinente e espero que seja de algum proveito este debate. 

Rafael Meneses 

São Paulo, 16 de setembro de 2020. 

*** 

 

 

     Após o diálogo entre Eric e Augustos, temos a oportunidade de analisar a qualidade dos críticos 

de Kardec na atualidade, que ora ou outra se insurgem pela internet. Vejamos se Kardec revela 

alguma inconsistência em torno do tema apresentado no vídeo e se nós, espíritas, não estamos um 

tanto iludidos e precisemos meditar mais seriamente sobre os apontamentos de Augustos. Afinal, o 

que deve sempre nos motivar é a busca da verdade, e não a idolatria. Segue a análise de cada 

resposta do Augustos: 

 

 



“- Legal, Kardec demonstrando que o catolicismo se enquadra como religião perfeita já que não se 

opõe aos atributos infinitos de Deus.” [O Eric diz: “não é verdade. O próprio Kardec demonstra 

na obra O céu e o inferno como a doutrina do Diabo, do inferno e do purgatório católicos não 

se coadunam com os atributos da bondade e misericórdia de Deus. Diferente da doutrina da 

reencarnação, que é perfeitamente compatível.”] 

 

      Interpretação absolutamente equivocada, pois: 

a) a exposição do critério epistemológico não se refere a doutrina católica e nem com ela se 

ocupa; a sua finalidade é demonstrar a consistência lógica e filosófica da cosmovisão espírita, 

que busca se manter de acordo e submissa à noção do Absoluto apreendido pela ascese 

filosófica e amplamente representado por uma longínqua tradição filosófica; 

b) o que seria uma “religião perfeita”? A que encerra a verdade absoluta? E como saber isso? 

Mais um equívoco: Kardec não está definindo nem buscando uma “religião perfeita”, apenas 

está propondo que a ideia de um ser absoluto apreendida pela razão deveria nortear as 

diferentes cosmovisões, principalmente no que concerne aos problemas 

psicológicos/ontológicos, e o Espiritismo, tal como ele concebe, assim deve proceder, de 

modo a não se debater com as conquistas da investigação filosófica (nisso também consiste a 

fé raciocinada);  

c) Os atributos de Deus não são nem de perto o supra sumo dos conhecimentos metafísicos que 

a razão pode adquirir, são, sim, por enquanto, o limite a que a razão pode chegar. Kardec não 

reduz Deus a um ente de razão, por mais elaborado que seja, também sabe que as capacidades 

cognitivas do Espírito estão muito longe de expressar as suas máximas capacidades, e 

portanto, que seu conhecimento metafísico é muito incipiente, embora válido, quando 

apreende algum aspecto da verdade; sabe que os Espíritos puros tem uma razão transfigurada, 

incomparável praticamente com a razão humana terrena, e que o conhecimento de Deus é 

muito mais abrangente nesse nível ontológico. Portanto, ele jamais pressupôs que o 

Espiritismo, ou qualquer outra cosmovisão, possam ser a expressão da religião perfeita – mas 

apenas um ponto de vista, embora válido, extremamente limitado diante do infinito;  

 

“- se for assim, o Espiritismo também não reflete os atributos de Deus, pois deixa claro que a 

reencarnação é perpétua. Prova disso são a reencarnações de espíritos prefeitos.” [O Eric diz: 

“Espíritos puros encarnam, não reencarnam. Existe uma diferença técnica entre os termos. 

Reencarnar é encarar em prova ou expiação. Espírito puro não passa mais por prova nem 

expiação. Eles podem encarar por missão, apenas, mas não para progredir.” E depois cita um 

texto seu intitulado “O Espírito não progride eternamente”] 

 

       Como “o espiritismo não reflete os atributos de Deus”? O Espiritismo é uma doutrina, um ente 

de razão, não uma pessoa! Ele não busca refletir os atributos de Deus, mas se orientar a partir desses 

atributos.  



     O que você quer criticar, o Espiritismo ou o que você acha que é o Espiritismo? Se você não 

entende a diferença entre reencarnar e encarnar, a crítica é impossível. Você sequer percebe a 

contradição implícita nos termos: “...reencarnações de espíritos perfeitos.” 

      

 

“- Progresso eterno? Isso não é a questão! Encarnar perpetuamente é a questão! Encarnar não diz 

respeito somente ao progresso pessoal do ser (expiação ou prova), mas, também em missão. Jesus é 

considerado um espírito puro, para a maioria do movimento espírita, inclusive para os mais 

ortodoxos! Eles citam exaustivamente as passagens:O Livro dos Médiuns- Dissertações Espíritas e 

no Capítulo 15 do livro A Gênese. Em fim, isso demonstra que espíritos encarnam perpetuamente. 

Isso também cria um outro problema. A felicidade suprema fica comprometida, já que encarnar em 

meios aos espíritos inferiores ou contato com os maus, não é possível ser feliz. Abraços” [O Eric 

não faz mais nenhuma consideração] 

 

          Aqui você deixa mais exposto outro intrincado conjunto de equívocos, vejamos: 

a) encarnar APENAS em missão e sendo já ESPÍRITO PURO, tem uma diferença abissal em 

relação aos Espíritos errantes. Dentro da cosmovisão espírita não existe nenhuma 

possibilidade de que haja alguma igualdade entre esses dois estados elementares da vida 

espiritual. Meu caro, sinceramente, você consegue ao menos intuir a diferença monstruosa de 

um Espírito que tem a experiência e visão de Deus de um Espírito meramente errante? Ser 

Espírito puro “só” tem essa diferença básica, quase irrelevante, né!;  

b) essa experiência e visão de Deus é inimaginável e incomunicável para nós, mas você 

desastrosamente supõem que o simples contato com “os espíritos inferiores ou contato com 

os maus” perturba a bem-aventurança dos Espíritos puros, quando encarnam. Nossa, como 

você sabe disso?! Eles sequer tem as paixões humanas, dominam TOTALMENTE a matéria, 

abarcam a imensidão do passado e do futuro, mas um pequeno contato com os meros mortais 

já torna impossível a sua felicidade. Impossível é o que você está dizendo. Por isso pergunto 

novamente: o que você quer criticar? Onde está o Espiritismo aqui?  

c) a referência que a doutrina faz à missão dos Espíritos Puros, encarnados ou não, visa também 

acentuar que a vida que eles gozam no seio de Deus não é puramente contemplativa e que seu 

estado beatífico não se reduz a um “lugar” circunscrito, ou seja, eles estão com Deus em toda 

parte. Você pressupõe que o simples fenômeno da encarnação os privam de sua bem-

aventurança inalterável, como se a mais alta realização espiritual se abalasse completamente 

no contato com a carne;  

d) ademais, é perfeitamente plausível que os Espíritos puros, uma vez admitidos no “seio de 

Deus”, vivem a mais alta tensão existencial entre a eternidade e o tempo, que embora ainda 

encarnem, são, de alguma sorte, a expressão da própria eviternidade;  

“- eu digo reencarnar pois se encarnar perpetuamente, então volta a carne infinitamente, claro, não 

para expiar ou provar, mas, para missões. No final encarnar infinitamente ou perpetuamente, não 



deixa de ser reencarnação. O fato de haver um encarnação infinita ou Perpétua está em desacordo 

com a felicidade suprema.” 

 

        Bom, nesta altura, aqui já fica bem claro que você não está nem aí para as definições que Kardec 

estabelece dentro do quadro geral da doutrina. O que importa é a sua concepção forçada que iguala 

reencarnação com encarnação, e ignora todas as sutilezas e diferenças abissais entre Espírito Puro e 

Espírito Errante. Acredito que esse círculo ferrenho jamais será quebrado, enquanto você não se 

empenhar de fato em compreender minimamente a doutrina e, depois, quem sabe, criticá-la.  

     Se você quer mostrar alguma falha no vídeo do Eric, peço licença para sugerir uma demonstração 

sobre a inconsistência da ideia de Deus e seus atributos. Ora, se este é um critério epistemológico 

absurdo, então a consistência teórica será incrivelmente abalada. Mas criticar a noção do Absoluto 

significa enfrentar os maiores gênios da ontologia e da metafísica. Boa sorte! 

 

 

**** 

Augustos Henry: 

   Eu agradeço pelas palavras. Porém, suas palavras empoladas prejudicaram a sua retórica ou a ânsia 

de encontrar a Verdade. 

******* 

Rafael Meneses: 

Não precisa agradecer, mas raciocinar. Mera afirmação não é argumento. Em que pese a deficiência da 

forma, as ideias estão expostas. A sua forma de escrever também é bem sofrível, mas isso não me 

deteve na argumentação. 

***** 

Augustos Henry: 

 

realmente as nossas escritas são um desastre...mas, penso que sua forma de se expressar está lhe 

prejudicando mais. 

*********** 

Rafael Meneses: 

Conclusão: não é capaz de refutar, então desvia o assunto para o  ad hominem. Ok. 

****** 

 



 

Augustos Henry: 

 

perdão meu amigo, agora não é hora de melindres! Mesmo pq, o que vc tem feito até agora, só foi 

retórica e empolação. Penso que vc só quer se monstrar para os outros e não me convencer 

amorosamente. Vc sabe que a internet é um grande palco... Como é dito pela própria doutrina: a 

convicção não se impõe. Vc entrou na discussão para disputar, apenas! Se melindrou pois não 

conseguiu o que queria, e me acusa de ad hominem? Cadê as fontes que demonstram o contrário do 

que digo? Eu citei! Se vc não demonstra a fonte, não passa de uma opinião pessoal e retórica. Ser 

lógico nem sempre demonstra a realidade concreta. E neste caso, a única coisa concreta são as 

proposições que a doutrina expõe. 

******** 

Rafael Meneses: 

      Nossa, que volta meu! 

     Poderíamos estar concentrados no enfrentamento dos problemas teóricos e não tentando 

determinar quem é o bonzinho e malzinho. Mas... 

     Faço ainda algumas considerações porque vejo elementos que, se destacados, corroboram para o 

desenvolvimento da inteligência e para a vida intelectual. Mas enfatizo, a crítica moral de sua pessoa 

ou de qualquer outra não me interessa nenhum pouco.  

1- Eu estou melindrado? Analisemos: 

a) o meu modus operandi – não me detenho no seu estado psicológico; identifico termos 

contraditórios entre si como “reencarnações de espíritos perfeitos”; destaco que a busca por 

uma “religião perfeita” não é o escopo do pensamento de Kardec ao expor o critério 

epistemológico; considero que você não entende a diferença entre Espírito Errante e Espírito 

Puro; enfim, me ocupo com as ideias, a interpretação e seus pressupostos equivocados.  

b) o seu modus operandi – começa com um agradecimento; diz que minha exposição é 

empolada e retórica, o que não deixa de ser uma apreciação inicial; constata (sabe-se lá 

como) que estou ansioso; conclui que estou prejudicando a mim mesmo; depois aprofunda a 

análise das minhas emoções e diz que estou dominado por um melindre, quero me aparecer 

no palco da internet e que minha análise é na verdade uma imposição de ideias; por fim, 

conclui que tudo o que eu disse é apenas opinião pessoal, ao contrário de você, que citou, e 

não interpretou!, a doutrina. 

 

     Bom, focar apenas na análise psicológica de seu interlocutor, expor as suas más intenções 

e más emoções, identificá-lo como um inepto, identificá-lo como desqualificado para o 

debate... se isso não é a própria definição de ad hominem então não sei o que é.  

 

2- Sobre a falta de citações – o problema não é a fonte, mas a interpretação que você faz dela, 

e como eu demonstrei, você não dá a mínima para as definições apresentadas por Kardec. 



Essa conversa já pressupõe todo o seu diálogo anterior com o Eric, com efeito, ele citou, 

primeiro, indiretamente o livro O céu e o inferno, e sua resposta já foi uma interpretação 

equivocada. Depois, o Eric cita um artigo da Revista de 1860 que expõe a noção de progresso 

finito, bem como um outro de 1862, e a questão 169. O que você faz? Uma interpretação 

arbitrária, cujo o principal erro, repito, é ignorar a diferença abissal entre o estado de Espírito 

Errante e Espírito Puro. Então, quem não dá a mínima para as citações é o senhorzinho e logo 

se lança para um intrincado conjunto de ideias confusas. 

 

3- É nítido que eu já considerei as citações do próprio Eric e simplesmente busquei ressaltar o 

que estava ali implícito. O Eric é muito bom em sempre fundamentar as questões nos textos 

doutrinários. Mas eu não tenho nenhum problema em também expor, para melhor 

entendimento da questão, mais alguns textos que corroboram com a interpretação que 

defendo. Segue os textos respectivos a cada ponto que eu considerei: 

 

a) sobre a consistência filosófica das religiões, e não a busca da “religião perfeita” -  “A 

religião perfeita seria aquela da qual nenhum artigo de fé estivesse em oposição com estas 

qualidades, da qual todos os dogmas possam suporta a prova deste controle, sem dele 

receber nenhuma contradita.” (Da natureza divina, item 19. A gênese) Ele não busca 

estabelecer a hegemonia de uma única religião, não há um projeto de poder, a questão é 

que todas as religiões devem tender para uma crescente consistência filosófica.  

b) Sobre os referidos atributos de Deus ora indicados serem um conhecimento muito 

limitado -  “(...) mas ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais 

inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitadas às vossas ideias e às vossas 

sensações, não dispõe de expressões.” (Questão 13, LE)  

c)  sobre as capacidades cognitivas do Espírito serem muito incipientes –  

                             “O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? 

                             - Não, falta-lhe, para tanto, um sentido.” (Questão 10, LE) 

 

d) sobre o Espírito Puro, sua felicidade inalterável e sua visão de Deus – 

                       “(...) vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam uma 

felicidade inalterável...mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida 

em contemplação perpétua.” E etc etc. (112 e 113 de LE) 

 

e) sobre os Espíritos errantes –  

           “O que é a alma nos intervalos das encarnações? 

                  - Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera.” (224 de LE) 

 

f) sobre a diferença entre espírito errante e espírito puro, e de reencarnar e encarnar – 

                 “Pode-se dizer que todos os Espíritos não encarnados são errantes? – Os que 

devem reencarnar-se, sim; mas os Espíritos puros, que chegam à perfeição, não são 

errantes: seu estado é definitivo. 

Comentário de Kardec: No tocante as qualidades íntimas, os Espíritos pertencem a 

diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se 

purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um 



corpo; errantes, ou desligados do corpo material e esperando um nova encarnação para se 

melhorarem; Espíritos puros, ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação.” ( 

226 de LE) 

 

 

****** 

Augustos Henry: 

 

 

Vamos por partes... Começando pela sua resposta "f". Mas, antes perceba que vou me 

reportar a tese de Espíritos puros encarnarem, tendo em vista que fera a felicidade suprema 

e inalterada. (Petição de princípio. Até agora você não demonstrou por que a encarnação de 

Espíritos Puros altera a sua felicidade, só afirmou.) Sobre a definição e diferença entre 

encarnação e reencarnação em relação aos espíritos errantes e puros, o item 226 citado 

acima, é inadequado. Sim é verdade, o espírito errante ou espírito imperfeito, reencarnam 

para chegarem a perfeição. Mas, o fato de os espíritos puros não reencarnarem, não implica 

que eles encarnam! Quando é dito que os espíritos puros, o seu estado é definitivo, não diz 

somente que atingiu a perfeição, mas, também de não se ligar mais a corpos perecíveis 

para mais nada! A sua forma é perpetualmente no mundo espirita! O Meu contra ponto a 

esta sua interpretação do item 226, começa com o item 132: " Qual o objetivo da 

encarnação dos Espíritos? “Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à 

perfeição. Para uns, é expiação; para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, 

têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal: nisso é que está a expiação. 

Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que 

lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um 

instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, 

daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele 

próprio se adianta.” Análise: * Todas as encarnações são impostas, sejam elas expiatorias 

ou missionárias. Também, todas tem o fim de auto-aperfeiçoamento. Somente neste 

pequeno trecho, temos a palavra ENCARNAÇÃO para os espíritos errantes ou seja, 

espíritos imperfeitos. A palavra ENCARNAÇÃO aparece no item 226, no comentário de 

Kardec, já que os espíritos errantes esperam uma nova ENCARNAÇÃO. Ao contrário dos 

espíritos puros que não tem necessidade da ENCARNAÇÃO, seu estado é definitivo ou 

seja, já atingiu sua total depuração para nunca mais se ligar a corpos perecíveis. Sabemos 

que os espíritos puros atingiram a perfeição na escala espírita. No fim do item 132 deixa 

claro que a ENCARNAÇÃO de um espírito concorre para obra geral ao mesmo tempo com 

seu progresso. Novamente a palavra ENCARNAÇÃO aparece no livro II capitulo IV apartir 

do item 172, como subtítulo: Encarnação nos diferentes Mundos. No item 175 foi 

perguntado: Há vantagens em voltar a viver na Terra? -" Nenhuma vantagem particular, a 

não ser que venha em missão, pois então se progride, como em qualquer mundo." 

Corroborando com item 132, as missões não são dissociadas do progresso pessoal do 

espírito. Também o item 178: "Podem os Espíritos encarnarem em um mundo relativamente 

inferior a outro onde já viveram? “Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o 

progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes 

proporcionar meio de se adiantarem.” Ainda no livro II capitulo X, temos o item 753- Em que 

consiste a missão dos espíritos encarnados? "Em instruir os homens, em lhes auxiliar o 

progresso; em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, 



porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão 

nobre missão, como o que governa, ou o que instrui. Tudo em a Natureza se encadeia. Ao 

mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a 

execução dos desígnios da Providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque 

todos podem ter alguma utilidade.” Este item corrobora como item 132, e tem mais! Se a 

tese da possibilidade de encarnação de Espíritos puros é valida, temos um problema. Pois 

todo encarnado está em missão, e todo aquele que está em missão, está ainda em vias de 

atingir a perfeição. Perceba que neste capítulo, a palavra missões, é dirigida somente aos 

espíritos imperfeitos. Já a palavra ocupações, tanto ao perfeitos e imperfeitos. E para fechar, 

temos o item 170: " Em que se transforma o Espírito depois da sua última ENCARNAÇÃO? - 

Espírito bem-aventurado; um Espírito puro." Aqui deixa claro que a palavra ENCARNAÇÃO, 

se liga tão somente aos espíritos imperfeitos. Até mais! 

 

 

 *************** 

 

Rafael Meneses: 

 

    Meu método: vou partir de uma meditação mais comedida sobre a questão 226 e, aos 

poucos, me reportar a outros princípios da cosmovisão espírita e então tentar responder as 

suas várias objeções/interpretações/pressupostos. A doutrina é um todo sistêmico, de 

modo que na análise das questões, tento não tomar a parte pelo todo e interpretar as 

questões sempre em relação com o todo. O sentido de uma palavra é subordinado ao todo 

que ela se refere. 

 

**** 

 

 

     Se a questão 226 não diz categoricamente que os Espíritos Puros encarnam, também 

não diz que isso é absolutamente impossível. Na verdade, ela diz é o contrário. Qual o 

objetivo da pergunta 226? É entender qual o estado de TODOS os Espíritos no mundo 

espírita, de forma geral. E é dito que há dois estados elementares da vida espírita: o 

errante e o definitivo. A seguir, Kardec comenta algo que acrescenta uma informação 

muito relevante: “...No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a 

um corpo...”  

 

1) Kardec, diferente da resposta dos Espíritos, já não está se referindo apenas a vida 

espírita, mas a totalidade da vida do Espírito e quais os seus aspectos mais gerais;  

 

2) “...podem ser encarnados...” Perguntemos: qual o sujeito? Quem pode ser encarnado? 

Os Espíritos, mas veja bem: Quais Espíritos? TODOS, errantes e Espíritos Puros. Então, 

Kardec está ampliando a compreensão dos aspectos gerais da vida do Espírito. De forma 

geral a vida do Espírito pode ser encarada sobre três aspectos: ou ele está ligado a um 

corpo, ou em estado errante, ou em estado definitivo. Portanto, o estado definitivo não 

exclui o estado ligado a um corpo, e o estado errante, por definição, é apenas um estado 



transitório, por mais extenso que seja, e concerne a situação do Espírito na vida 

exclusivamente espiritual.  

 

3) Se nesta questão 226, os Espíritos e Kardec estão tratando de TODOS os Espíritos, 

então, quando Kardec fala da encarnação é evidente que ele não está considerando um 

sentido unívoco dessa palavra.  

 

4) Assim, no seu comentário, quando ele diz “...podem ser encarnados”, tem que se 

considerar os dois sentidos da palavra encarnação, o primeiro sentido está dado na 

resposta dos Espíritos, como reencarnação dos errantes, e o segundo como ligação a um 

corpo carnal sem estar submetido a nenhuma NECESSIDADE ontológica, que é o caso 

dos Espíritos Puros. Resumindo: O estado dos Espíritos no universo pode ser 

compreendido em três grandes aspectos: Encarnado (reencarnados ou encarnados, 

necessitando progredir ou já perfeitos), Errante e Definitivo.  

 

5) O estado definitivo se refere ao topo da hierarquia espiritual dos seres, é o máximo da 

perfeição que a natureza dos Espíritos comporta. Estado definitivo não quer jamais 

designar que não haverá mais encarnação. Por que os Espíritos, tendo alcançado a 

perfeição, ainda encarnam? Para fazer concretamente o bem, para serem instrumentos de 

Deus no acontecer histórico e universal, porque a perfeição não consiste apenas em uma 

contemplação egoísta, porque a felicidade dos Espíritos Puros também consiste em 

cumprir os desígnios de Deus por todo o cosmos. Ou seja, isto está implícito na ideia de 

FELICIDADE que a doutrina apresenta: mesmo sem necessidade de progresso, mesmo 

no topo da hierarquia espiritual, é uma ALEGRIA CUMPRIR MISSÕES POR TODA 

ETERNIDADE. É uma revolução no conceito de bem-aventurança e uma superação do 

salvacionismo egoísta.  Tanto é assim, que nesse mesmo capítulo da questão 226, dentro 

dessa mesma temática da vida espírita, é dito na questão 233: “Os Espíritos já purificados 

vem aos mundo inferiores? – Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem 

isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar.” (O céu, 

cap. III, O céu e o inferno)  

 

 6) Uma vez que a encanação, para além do sentido unívoco, será SEMPRE um dos 

estados da vida do Espírito, cabe perguntar se ela realmente encerra EM SI MESMA uma 

condição de sofrimento, de diminuição da felicidade, de perturbação da bem-aventurança. 

O arquétipo da felicidade é a noção de CÉU. Com efeito, Kardec analisa esse símbolo no 

livro Céu e Inferno, estudando a felicidade e o sofrimento dos Espíritos. Um princípio 

elementar que ressalta de sua investigação é justamente esse: “Sendo a felicidade dos 

Espíritos inerente às suas qualidades, haurem-na eles em toda parte em que se encontram, 

seja à superfície da Terra, no meio dos encarnados, ou no Espaço.” Ou seja, “EM TODA 

PARTE”, quer designar a totalidade do cosmos criado por Deus, de modo que, mesmo 

aqui na Terra, um Espírito Puro encarnado goza de sua felicidade conquistada. Por que a 

felicidade é inalterável? Porque ela não depende das condições exteriores, acidentais, 

fortuitas, históricas, mas unicamente das qualidades inerentes ao Espírito. Portanto, não 

existe um conflito entre perfeitão/felicidade x encaranação/infelicidade. Se a encarnação 



fosse uma mal em si mesmo, Deus teria instituído uma lei que fere a sua benevolência 

infinita. 

 

7) O princípio da não retrogradação da alma corrobora mais ainda a tese da felicidade 

inalterável do Espírito puro EM TODA PARTE em que se encontre, pois, sendo perfeito, 

mesmo encarnando sem necessidade, ele é ontologicamente idêntico a si mesmo, seu ser 

não sofre nenhuma diminuição.  

 

8) É preciso lembrar a definição de Espírito Puro: “Nenhuma influência da matéria. 

Superioridade moral e intelectual absoluta, em relação aos Espíritos das outras ordens.” 

(112, LE) Se não há nenhuma influência da matéria, o seu mundo interior é 

absolutamente livre, quando encarnado, não sofre nenhum domínio das paixões. Por isso 

e por tudo o mais, repito, não há como comparar a encarnação de um Espírito Puro e de 

um errante, a diferença é abissal. Quando Kardec se refere à encarnação de Jesus, diz que 

ele está acima da humanidade terrena e que é um dos “mensageiros diretos da Divindade” 

e, mais ainda, que ele só poderia ser o “médium de Deus” (ver cap. XV, item 2, A 

Gênese), ou seja, a união mística e inefável entre Jesus e Deus não sofria em nada com a 

encarnação, mesmo a paixão de Cristo, como terrível tortura, não é capaz de macular a 

bem-aventurança de seu mundo íntimo: Ele é feliz, a pesar das injustiças e das dores que 

sofre. E esse triste acontecimento é só um momento fugaz, em relação a todo seu 

ministério na Terra. Jesus diz constantemente: eu e o Pai somos um. Em toda parte Jesus 

está com o Pai: “...não terão necessidade nem de subir, nem de ir buscá-lo nas 

profundezas do infinito; estando a visão espiritual desembaraçada das membranas morais 

que a obscurecem, eles o verão em qualquer lugar em que se encontram, mesmo que seja 

sobre a terra, pois ele está em toda parte.” (A visão de Deus, item 34, cap. II, A Gênese). 

 

 

No momento, isso é o que eu consigo pensar sobre o assunto, acredito que não tenho mais 

nada a dizer. 

Obrigado pela atenção. 

 

****** 

 

Augustos Henry: 

 

 

Segue o primeiro capítulo da A Gênese, item 9: 9. Haverá revelações diretas de Deus aos 

homens? é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente nem 

negativamente, de maneira absoluta. o fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos 

dá dele prova certa. o que parece certo é que os Espíritos mais próximos de Deus pela 

perfeição se impregnam do seu pensamento e podem transmiti--lo. Quanto aos reveladores 

encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que 

chegaram, esses podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, 



ou recebê-las de Espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os 

quais, falando em nome deste, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As 

comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos 

espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os 

desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios: pela inspiração 

pura e simples, pela audição da palavra, pela vidência dos Espíritos instrutores, nas visões e 

aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê tantas vezes na Bíblia e 

nos livros sagrados de todos os povos. é, pois, rigorosamente exato dizer-se que a maioria 

dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes, o que não significa que 

todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da 

Divindade ou dos seus mensageiros.  

 

Se jesus é realmente um intermediário direto de Deus, que é uma qualidade do espírito 

puro, por que Kardec não afirma categoricamente e sem sobras de dúvidas, que Espíritos 

encarnados são capazes de uma interlocução direta com Deus? Afinal, jesus não é a 

exceção! Se jesus é considerado médium de Deus, a capacidade de interlocução com Deus 

é um fato, e não uma exceção. 

 

***** 

 

Rafael Meneses: 

 

 

     Não é uma exceção, enquanto um fato que não é uma derrogação das leis da natureza, 

mas é algo extremamente excepcional. Jesus é o único Espírito Puro que encarnou na 

Terra (ver questão 625 - ...” sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra”).  

 

     Vamos lá, tenho que ser repetitivo, mas é porque você deixa de considerar sempre as 

mesmas coisas:  

     a) Jesus está acima da humanidade terrena; 

 

      b) ele é mais que um médium e mais que um profeta: “Pelos imensos resultados que 

produziu, sua encarnação neste mundo não podia deixar de ser uma das missões que 

somente são confiadas aos mensageiros diretos da Divindade, para a realização de seus 

desígnios. A supor que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para 

transmitir sua palavra, seria mais que um profeta, pois seria um Messias divino.” 

(Superioridade da natureza de Jesus, cap. XV item 2, A Gênese);  

 

     c) Kardec usa o qualificativo de “divino” ao se referir a Jesus, um messias divino, um 

homem divino; que implicações não há nessa superioridade!;  

 

     d) esse trecho que você citou, onde está inserido? No capítulo I que fala sobre os 

caracteres da revelação espírita. Este texto é toda uma teoria da revelação, como ela se 

processa ao longo da história, quais os instrumentos da revelação divina. Há também a 

anti-revelação, por assim dizer, representada nos falsos Cristos e falsos profetas. No item 

9, Kardec está considerando os instrumentos da verdadeira revelação e se pergunta se 



Deus faz revelações diretas aos homens. A palavra “homens” aqui designa a humanidade 

em geral, composta de Espíritos encarnados nos mais diferentes graus, e portanto, 

Espíritos Errantes. Assim, Jesus, estando acima dessa humanidade terrena, e não sendo 

Espírito Errante, não é temerário concluir que ele recebe a revelação direta de Deus, é 

mesmo o mais lógico e o mais aceitável. Mas quando se considera o conjunto apenas dos 

Espíritos errantes, já não se pode afirmar nem negar categoricamente, pois a coisa não é 

impossível.  

 

     e) é necessário ter em vista que Jesus Cristo é o epicentro de toda a revelação: no 

passado houve todo um trabalho profético para o seu advento e o futuro está em função de 

realizar todo o seu projeto salvífico, os profetas (Espíritos errantes encarnados) são os 

instrumentos da revelação que estão sendo considerados no item 9 e, logo no início do 

item 10 há a afirmação “somente os Espíritos puros recebem a palavra de Deus”, o que 

confirma que o item 9 está se ocupando apenas com os homens que designam os Espíritos 

errantes encarnados.  

 

     Percebo que você tem o seguinte vício de pensamento: toma incessantemente a parte 

pelo todo. Não estou te julgando moralmente. Você sabe a diferença entre juízo de valor e 

juízo de realidade? Isso é apenas uma constatação. 

 

*********** 

Augustos Henry: 

 

Parece que estamos desconsiderando reciprocamente. Agradeço por sua manifestação. 

Abraços 

 

Perdão, eu não poderia deixar de dizer que, aprendi muito com sua atuação. Abraços 

 

 

 

FIM 

 

 

 


