
A inteligibilidade das coisas celestiais   

 

 Por Rafael Meneses 

 

 

     A revelação divina é como uma luz que vem brilhar ao mundo,vem iluminar as coisas espirituais 

aos tenros olhos da humanidade, é uma obra de profundo esclarecimento iniciada e orientada por 

Deus. De um lado temos a sabedoria total e infinita de Deus e do outro, a sua criatura finita, porém, 

perfectível e assim capaz de assimilar progressivamente a verdade.  

     Neste processo de esclarecimento espiritual, a condição perfectível da humanidade marca os 

limites da revelação, que são rompidos após longos períodos de amadurecimento e desenvolvimento. 

A revelação divina é proporcional a incipiente capacidade de assimilação da verdade. Esse caráter 

progressivo ou gradativo da revelação é evidenciado por Jesus, quando ele afirma que há uma 

diferença de profundidade entre o ensino dirigido à massa e ao círculo íntimo de seus discípulos:  

                    “Por que lhes falais por parábolas? – E lhes respondendo, disse: Porque, para vós outros, vos foi 

dado conhecer os mistérios do reino dos céus; mas, para eles, não foi dado.” 

     Então, no ato mesmo de revelar, de esclarecer as coisas espirituais, há uma intenção de ocultar, de 

manter o segredo, de velar o sentido profundo. Porque a revelação é parcial e não ultrapassa as 

condições em que determinado conhecimento pode ser assimilado. A luz da verdade divina deve e 

precisa ser acesa, mas de modo gradativo, a fim de que a inteligência realmente amadureça. A cada 

revelação segue-se um período extenso de meditação e vivência, única forma de o ser se tornar apto à 

contemplações e manifestações mais amplas. 

     Se mesmo nas coisas Espirituais, o ensino deve ser “proporcional à inteligência daquele a quem é 

dirigido”, isso significa que a realidade espiritual é inteligível em si mesma e que o homem, 

dotado de intelecto, pode conhecê-la; significa que a realidade espiritual não é algo que está para 

além da inteligência, ou da potência cognitiva do homem, mas exige sim a máxima capacidade 

intelectual para ser apreendida em sua totalidade. Há, em estado latente, uma perfeita 

correspondência entre a realidade espiritual e a capacidade humana de conhecê-la. Neste sentido a fé 

e a razão são inseparáveis.  

     Jesus também anuncia que um dia haverá a revelação total, ou seja, a compreensão integral das 

coisas espirituais, quando o homem estiver em posse da plenitude de sua natureza e, então, ele 

conclui: “...não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser 

conhecido e aparecer publicamente.” 

     Kardec assevera que Deus dotou o homem de inteligência para se “guiar nas coisas da Terra e do 

Céu”, ou seja, as coisas celestiais também são dotadas de inteligibilidade, portanto, são passíveis de 

apreensão pelo intelecto presente também na natureza humana. Assim, a revelação divina não é 



concernente às coisas que sobrepujam a capacidade humana, mas sim progressiva, acompanhando a 

realização da perfectibilidade humana.  

     Se o próprio Jesus apresentava uma doutrina oculta (esotérica) ao círculo íntimo de seus 

discípulos, porque esta audiência estava apta a um conhecimento mais profundo e amplo, entretanto, 

as parábolas dirigidas à multidão não eram proferidas para ocultar a verdade, e sim para ir 

preparando a inteligência pouco desenvolvida. Então as parábolas são claramente usadas com vista 

ao futuro, onde ocorrerá uma revelação mais consistente e detalhada, o que prova mais uma vez que 

Jesus apresenta a revelação divina como sendo progressiva e conforme o grau de desenvolvimento 

intelectual da humanidade.  

     Se as coisas celestiais sobrepujassem em absoluto a capacidade intelectual humana, então não 

haveria razão para que se esperasse um momento propício para novas revelações, pois em qualquer 

período de desenvolvimento, os homens não seriam capazes apreender a verdade. Diante das coisas 

celestiais, não haveria diferença entre um selvagem e um intelectual moderno, ambos precisariam da 

graça divina para aceitar a revelação. Mas na verdade a graça divina está antes de tudo, ou seja, no 

ato criador em que Deus concede as faculdades do Espírito, do contrário, seria o mesmo que dizer 

que Deus criou o homem incapaz e depois o fez capaz. 

     Jesus faz o contrário, ele espera o momento propício e avisa que no futuro haverá o Espírito da 

Verdade, que estabelecerá o verdadeiro sentido de todas as coisas, isso porque ele sabe que a 

natureza humana é perfectível e apta a conhecer as coisas espirituais – pela a anterioridade da graça 

divina.  
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