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     Na necessidade de um filho enterrar o seu pai que houvera falecido, Jesus diz enfaticamente: 

“Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos...” Pela sublimidade de sua doutrina, é 

evidente que ele não repreende aquele que tem como “dever de piedade filial enterrar seu pai”, mas 

não deixa de fazer uma constatação, antes de oferecer todo um projeto de vida. Eis a constatação: em 

verdade, aqui, todos estão mortos, estão distanciados da verdadeira vida.  

     Jesus trabalha para a transcendência total do ser, para isso a humanidade terrena precisa 

estabelecer uma hierarquia de valores onde a vida espiritual ocupe a máxima importância. Assim, a 

vida terrena, posto que fundamental, se assemelha com a morte, em comparação ao esplendor da vida 

espiritual: 

                    “A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida; é a vida normal do Espírito; sua 

existência terrestre não é senão transitória e passageira; é uma espécie de morte se comparada ao 

esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste 

momentaneamente o Espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da Terra, e da qual se sente 

feliz de estar livre.” 

     A perspectiva da imortalidade e do infinito da vida espiritual deve se abrir sobre a existência 

terrena, e esse é o projeto de vida que Jesus oferece ao aspirante ao discipulado, lhe traçando a tarefa 

quando diz: “...ide anunciar o Reino de Deus.” 

     O reino de Deus implica a vida verdadeira, isto é, a posse completa do Espírito, a lucidez total, o 

domínio integral sobre suas faculdades, nenhuma subjugação à matéria. A vida terrena é uma espécie 

de morte porque também consiste numa certa diminuição do ser, da suas capacidades e da sua 

expressão.  

     Então, anunciar o reino de Deus é também oferecer aos homens os meios efetivos de vencer a 

morte, ou o torpor do Espírito, definitivamente. A maior consideração que se pode prestar a um ente 

querido na ocorrência de seu falecimento é fazê-lo entrever as claridades eternas da vida imortal, a 

fim de que se dedique a fortalecer o Espírito para viver a vida verdadeira, perene e esplendida, 

porque participa da vida divina.  

     Pregar o reino de Deus significa forjar ao longo do tempo uma cultura espiritual no seio da vida 

terrena que conduza o homem para a sua efetiva libertação, onde ele não sinta mais os horrores da 

morte, isto é, a diminuição do seu ser no contato com a matéria. 

     Para que haja a predominância do Espírito é necessário que as preocupações da vida material 

sejam restringidas e orientadas pelos interesses espirituais. Então o mais importante não é apenas 

enterrar o corpo, mas trabalhar para que o Espírito se conduza ao reino de Deus. É como dizer: se tu 



amas e queres realmente o bem de teu parente falecido, então anuncie a existência da vida verdadeira 

para que ele, enquanto Espírito, não fique prezo ao corpo e aos gostos da vida material, mas volte 

todo o seu ser para a conquista da vida plena e não sinta mais as amarguras da morte que se traduzem 

como torpor e perturbações espirituais. 

     Então, deixai os mortos enterrar os seus mortos, encerra uma bela e vibrante mensagem, diz 

Kardec: 

                    “Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no Espírito; ide ensinar o Reino de Deus; ide 

dizer aos homens que sua pátria não está na Terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida.” 

     No céu – na vida eterna – está a vida que não carrega em si a morte, seja biológica ou 

espiritualmente. A vida plena, integral, sem diminuição do ser, que irradia por toda eternidade.  
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