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     Quando se lê nos evangelhos uma aparente exortação ao abandono e ódio aos pais, Kardec não se 

detém nas palavras nem no sentido literal, pois concebe que há evidente contradição em Jesus 

estabelecer o amor ao próximo (todos os homens) como mandamento e fazer ao mesmo tempo do 

ódio e do desprezo a condição necessária para ser o seu discípulo.  

     Essas passagens que contém uma moral estranha encerram o seguinte sentido, diz Kardec: 

                     “Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações 

humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à 

família seria a sua negação.” 

     Então, ser discípulo de Jesus significa ter a realização espiritual como o objetivo maior de toda a 

existência e não deixar que nenhum apego terreno se sobreponha aos reais interesses do Espírito. 

Desse modo, muitas pessoas se encontram em meios familiares que lhes são antipáticos, mas, se 

estão de fato devotados à perfeição espiritual, suportam com resignação esse meio e buscam lhe ser 

benéficos – esta é uma consequência necessária de se seguir a Jesus.  

     Por outro lado, o “amor” aos familiares às vezes é só o fruto de uma agradabilidade conveniente e 

egoísta, que se enfraquece nas primeiras perturbações e dificuldades. Muitos menosprezam os 

interesses espirituais por se encontrarem satisfeitos em pertencer a um grupo que não lhes é hostil, 

seus afetos não vão além das conveniências e do apreço as vantagens que decorrem da relação. 

Amam, pois, mais a si mesmos do que seus familiares.  

     Quando a vida futura, que é a vida espiritual, é colocada como o objetivo supremo, todas as 

coisas passam a ser corretamente valorizadas, pois tudo na existência deve convergir para o 

progresso do Espírito: o ideal espiritual norteando a vida humana faz integrar as mais variadas 

circunstâncias no projeto de transcendência do ser.  

     Assim, o aparente ódio aos pais é na verdade a exortação ao estabelecimento de uma hierarquia de 

deveres, onde o dever de se ocupar com as coisas do Espírito deve orientar todos os outros deveres. 

É, numa palavra, buscar em tudo o reino de Deus – a transcendência total.  
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