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     Para Kardec, as escrituras sagradas não se caracterizam por uma absoluta inerrância. O imutável 

nelas não está na palavra, nos escritos em si mesmos, mas no sentido que condiz de fato com a lei de 

Deus. E para apreender o sentido se faz necessário ir muito além da palavra.  

     A leitura das sagradas escrituras é orientada pelo critério da unidade do sentido da revelação 

divina, ou seja: segundo Jesus, toda a lei e os profetas se resumem ao mandamento do amor 

universal, este é o núcleo de toda a revelação, de modo que não se pode atribuir a Jesus e a Deus 

nada que se oponha a essência de toda a revelação.  

     Por isso Kardec ressalta que nas escrituras sagradas se misturam as leis divinas e as leis civis, 

apropriadas aos costumes e condições de cada época. Então, junto com o critério da unidade do 

sentido, deve-se buscar também nas ciências os instrumentos de interpretação, como a história, a 

antropologia, o estudo das línguas antigas e as ciências da matéria. Para a apreensão mais ampla do 

sentido, não basta a leitura direta da bíblia, sem o critério fundamental e os instrumentos científicos.  

     Assim, por exemplo, com base na simples leitura do evangelho, poderíamos afirmar que Jesus 

prega o ódio aos pais? Mas ele diz: “Se alguém vem a mim, e não odeia seu pai e sua mãe, sua 

mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu 

discípulo.” Sentir ódio pelo familiares seria mesmo a condição para ser discípulo de Jesus? O sentido 

literal é tão contraditório ao mandamento do amor universal, que Kardec sentencia:  

                    “...não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus; seria, pois, supérfluo 

discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou, e, na 

afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa.” 

     Nessa breve consideração, os três instrumentos de interpretação já se destacam: a unidade do 

sentido instituída no fundamento do amor universal não permite atribuir o sentido literal da palavra 

ódio aos pais ao pensamento de Jesus; a investigação histórica, se possível, deve se aproximar do 

fato verdadeiro e o estudo da língua apontar para o efetivo valor da palavra empregada por este povo.  

     Se o sentido primitivo não decorre muitas vezes da palavra em si, quando não está submetido a 

uma figura de linguagem, é porque a língua ainda não é suficientemente enriquecida em seus 

recursos e acaba designando muitas coisas diferentes pela mesma palavra. A polissemia das palavras 

é um dos primeiros problemas que surgem no exercício de interpretação. Em contrapartida, o verbo 

divino contém todos as coisas em si na plena unidade da palavra com o sentido, não há diferença 



entre aquilo que a coisa é e a sua forma intelectual no todo do saber divino. Portanto, as sagradas 

escrituras só são a palavra de Deus analogamente, ou seja, quando de fato se referem às leis e aos 

desígnio de Deus, que repetidas vezes está para além do sentido literal.  

     A língua de um povo é uma singularidade histórica que esta atrelada aos costumes e ao seu gênio 

particular, o verbo divino, por sua vez, transcende tudo isso e não pode ser representado por 

nenhuma língua humana, a não ser analogamente. Portanto, o elemento divino nas sagradas 

escrituras permanece como o sentido que está acima da literalidade e é imperfeitamente referido, 

precisando ser constantemente apreendido e pensado para além da palavra.  

                    “É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio 

particular de suas línguas; sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa; de uma 

língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia; pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em 

uma, e insignificante em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu; na mesma língua, certas palavras 

perdem seu significado alguns séculos depois; é por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime 

sempre perfeitamente o pensamento; e que, para ser exato, é preciso por vezes empregar, não as palavras 

correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases.” 
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