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     Por que Kardec dedica um capítulo a questão do casamento? Em que medida a união dos sexos é 

importante para o progresso dos Espíritos? Em que sentido o casamento é indissolúvel?  

     No pensamento de Jesus e, portanto, também na cosmovisão espírita, o homem é compreendido 

na sua totalidade, ou seja, dotado de Espírito, mas também de uma natureza corporal, por meio da 

qual o Espírito encarna. Esta natureza corporal surge com o ato criador de Deus, que determina 

inclusive a diferença dos sexos: “...Aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e 

fêmea...” 

     Desse modo, encarnar nesse mundo material significa se sujeitar a uma realidade orgânica 

instituída pela sabedoria divina, de modo que o Espírito viva a experiência terrena com o maior 

proveito possível, pois Deus dispôs esta realidade de tal maneira visando o progresso de sua criatura.  

     Porém a união dos sexos não deve ser temporária, pois o homem e a mulher devem ser “uma só 

carne.” Assim, implícito à necessidade da reprodução da espécie, encontra-se a união duradoura dos 

corações. Jesus ressalta mesmo que o que fundamenta essa união é a afeição mútua que ao longo do 

tempo foi abafada pelos interesses sociais:  

                      “...Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas 

mulheres: mas isso não foi desde o princípio.” 

     Assim, a permissão do divórcio é apenas o reconhecimento jurídico da desunião já consumada e 

evidente numa relação, e não um oposição de fato a lei divina. No âmbito humano, a lei do amor 

deve presidir a união dos corpos.  

     Portanto, o casamento se afigura com grande importância porque ele deve concorrer para instituir 

a predominância do Espírito sobre o corpo, estabelecendo os limites morais para o extravasamento 

da libido e do instinto de reprodução. A união dos corações pelo sentimento mútuo de amor é a 

vitória do sentimento sobre a paixão, e marca um efetivo progresso do homem na escala espiritual.  

     Por isso Kardec dedica um capítulo exclusivo para a questão do casamento, uma vez que ele deve 

ser um marco civilizatório e espiritual imprescindível para o avanço do Espírito no tempo.  

     Entretanto, o casamento é entendido sob um aspecto fundamental, isto é: ser “uma só carne”, a 

unificação da carne, ou seja, ele é essencialmente monogâmico. O ser animal se completa na sua 

metade biológica (macho/fêmea). Esta união dos corpos e dos corações caracteriza o Espírito bem 

integrado na sua condição animal temporária que o corpo lhe sujeita, mas também denota que não há 

a abolição do Espírito no torvelinho das paixões animais. O Espírito que se integra conscientemente 



na condição de seu corpo animal não tem conflitos de gênero e também não se degrada na volúpia da 

libertinagem.  

     Na concepção de Deus, o homem e a mulher devem se completar organicamente, se tornando uma 

só carne, e esta união deve ser presidida sobretudo pela união dos corações, pelo amor. O casamento 

entendido assim é indissolúvel, porque é a lei divina, é a vontade de Deus – e é a única forma, de 

fato, em que ocorre a união dos seres na Terra e para além dela, permanecendo os laços do coração.  

     Portanto, uma relação que não está fundada na lei de Deus, sequer realizou a verdadeira união, é, 

pois, uma união aparente. Por isso o divórcio não é necessariamente um desrespeito ou uma 

desobediência a Deus, mas apenas o reconhecimento jurídico de uma desunião já consumada: 

                          “O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de 

fato; não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é 

aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina...” 

     O divórcio é mesmo uma consequência natural que decorre do estado moral dos mundos 

inferiores: onde há a preponderância da matéria, comumente os interesses egoístas e sociais se 

sobrepõem ao sentimento puro e sincero. Então, em casos mais dramáticos, o divórcio é mesmo uma 

forma de prevenir o crime e os abusos domésticos.  

    Com o advento de Jesus, é somente o amor que deve determinar os limites morais para o 

extravasamento da libido. Na antiguidade, evitava-se adulterar com o medo da lapidação, depois, se 

impôs a pessoa adúltera a proibição de um segundo casamento. Mas agora, o Espírito que de fato 

quer evoluir, deve temer sobretudo a reprovação da consciência, que diz que o adultério é uma 

blasfêmia contra a lei do amor, porque é o indício de uma relação que não é por ele presidida.  
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