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     Jesus exorta o homem terreno a elevar o seu pensamento a Deus e a pedir o que necessita: “pedi e 

se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se vos abrirá...” Mas, em que consiste esse pedido a 

Deus e o que, de fato, Ele concede ao homem? Nessa relação entre pedir e receber não haveria 

anulação da atividade humana, abandono da iniciativa e do esforço? A fim de esclarecer esse 

importante ensino de Jesus, Kardec se ocupa em desenvolver o sentido dessas palavras, destacando 

que essa exortação está intimamente relacionada com a lei do trabalho, que marca profundamente a 

condição humana, bem como a do Espírito imortal criado por Deus.  

     Primeiro, Kardec confere um título a sua meditação, que é: Ajuda-te, e o céu te ajudará. Este 

título dá uma ênfase toda especial na necessidade da ação humana que deve se submeter à lei do 

trabalho, lei universal.  

     Assim, está máxima é abordada primeiro sob o ponto de vista da vida terrestre. Com efeito, o 

advento do homem no seio da natureza é marcado com os imperativos da sobrevivência e 

manutenção do corpo físico que devem ser supridos pelo uso organizado da força e da inteligência. 

Porém, o homem não se limita a permanecer no círculo ferrenho da necessidade e satisfação, há nele 

o desejo do melhor, um incipiente anseio de transcendência. Ao observar as circunstâncias, ele capta 

as possibilidades mais elevadas e busca realizá-las, é esse vago anseio de transcendência unido ao 

exercício constante de suas faculdades que confere ao homem tanto um crescente domínio de si 

quanto da natureza. Portanto, a civilização surge como uma forma de secundar a atividade humana 

que deve se ocupar com uma ordem de necessidades cada vez mais elevadas e que já não tem relação 

direta com as puras exigências da vida biológica. Assim, segundo Kardec, a principal característica 

do processo civilizatório é acentuar um crescente domínio do Espírito sobre a natureza, e o ápice 

desse domínio não é nem o tecnológico nem o econômico, mas o domínio moral. Fora disso, só há 

um arremedo de civilização, ou uma civilização muito imperfeita, quando não uma exploração 

inteligente, porém egoísta dos recursos naturais e dos prazeres corporais – um estado de barbárie 

altamente racionalizado – uma civilização material, como assinala Kardec.  

     Entretanto, o que sustenta o processo civilizatório no tempo? Por que não há um incessante 

recomeço, uma retomada do ponto de partida quando gerações inteiras desaparecem e novas almas, 

sem história, sem elementos culturais prévios, sem noções elementares, vem recompor as gerações 

seguintes? Basta a cultura, os meios de educação e a tradição para que o conteúdo civilizatório 

altamente complexo seja assimilado e compreendido pelas novas almas e com isso elas garantem a 

permanência das conquistas intelectuais, materiais e morais e até os seus respectivos 

desenvolvimentos? Não vemos diariamente o oposto: a grande massa da população muito aquém da 

totalidade das conquistas civilizatórias e só a entendendo e vivendo uma mínima parte?  



     A passagem da barbárie para a civilização não pode ser explicada apenas pela ação da cultura, dos 

meios de educação e da tradição que se consolida; é necessário que haja as mesmas almas em 

diferentes momentos históricos, almas essas que são causa e efeito do progresso material, intelectual 

e moral, ou ainda almas que preexistiram em outras circunstâncias históricas, neste ou em outros 

mundos, mas que estão em consonância com o progresso atual manifestado:  

                   “Mas o progresso que cada homem realiza individualmente, durante a vida terrena, é coisa 

insignificante, e num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como, então, a Humanidade poderia 

progredir, sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias, para 

não mais voltar, a Humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer 

e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos 

primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar.” 

     Este é o cerne do problema: “o trabalho intelectual.” O trabalho, que é uma ação, um esforço 

específico e individual de cada Espírito, não pode ser transferido para ninguém. Mesmo no processo 

educacional, não há uma transmissão de conhecimentos, há apenas o fomento de certos hábitos e 

técnicas com os quais pode-se adquirir o conhecimento, mas a aquisição estará sempre dependente 

de uma execução, de uma ação ordenada e constante da inteligência individual. Portanto, mesmo 

o indivíduo nascendo numa monumental biblioteca e sendo acompanhado pelos mais habilidosos 

professores por toda uma vida, ou seja, o contato com a tradição que resguarda e preserva os 

conhecimentos e o contato com os meios técnicos de adquiri-lo, isso não bastará para que ele sequer 

alcance o status de professor e mantenedor da cultura; o fator principal será a sua capacidade de 

trabalho intelectual.  

     Mas, como bem destaca Kardec, o progresso de uma pessoa é quase imperceptível, de modo que o 

conjunto dos progressos individuais por si só também não explicam o processo civilizatório e os 

grandes surtos de desenvolvimento. Todavia, a verdadeira causa ainda está no homem, mas 

considerado como uma alma que reencarna em diferentes momentos históricos. A reencarnação é o 

que sustenta o processo civilizatório:  

                        “A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado, e adquirindo cada vez alguma 

coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material, e desta à civilização 

moral.” 

     Com o fato da reencarnação, o processo civilizatório fica muito mais claro e compreensível: a 

perfectibilidade do ser humano, de cada indivíduo, se estende no devir histórico; a presença dos 

mesmos indivíduos em diferentes momentos históricos garante o movimento progressivo que parte 

da barbárie para a civilização material e depois para a civilização moral. Assim, com a reencarnação, 

se compreende efetivamente a relação necessária entre o trabalho e os progressos individuais, que 

são intransferíveis, com a civilização, que é a consequência direta e concreta da soma das conquistas 

individuais.  

     Então, a condição humana no seio da natureza está marcada por uma profunda e inevitável 

necessidade de trabalho, e esta lei divina exige a atividade das faculdades humanas, de modo que não 

haja a atrofia do ser, mas a sua perfectibilidade no tempo. Deus, instituindo o progresso também 

como uma lei, confere um tempo indefinido para que cada alma realize toda a sua perfectibilidade 



possível, do contrário, por que Deus se contentaria com um progresso quase insignificante que uma 

alma pode realizar apenas em uma existência? Com a reencarnação verifica-se que Deus concede as 

condições indispensáveis para que o ser alcance a sua máxima expressão no bem, no amor, na beleza 

e na verdade.  

     Por fim, a máxima – ajuda-te, e o céu te ajudará – é também abordada por Kardec sob o ponto de 

vista moral. Ela se revela como um acréscimo de força espiritual e orientação para a atividade do 

Espírito que toma para si o seu destino transcendente. Desse modo, a prece e as súplicas a Deus não 

isenta o homem da necessidade do trabalho, mas são um poderoso auxílio para a aplicação 

inteligente e intensa de suas forças.  

                             “Pedi à luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada; pedi a força de resistir ao 

mal, e a tereis; pedi a assistência dos Bons Espíritos, e eles virão ajudar-vos, e como o anjo de Tobias, vos 

servirão de guias; pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados; batei à nossa porta, e ela vos será 

aberta; mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança; apresentai-vos com humildade e não com 

arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes 

constituirão a punição do vosso orgulho.” 
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