
 

Perguntas e respostas sobre Filosofia Espírita 

 

Um leitor envia as seguintes perguntas: 

 

 

     Fala Rafael, muito obrigado por sanar mais uma dúvida minha! Fiz questão de comentar aqui no 

seu blog, pois reconheço a importância desse trabalho intelectual e também porque aqui tenho uma 

sensação de maior proximidade. Essa questão da unidade substancial entre espírito e matéria me 

acompanhava nos últimos meses, e inclusive me arrisquei a ler algo sobre a monadologia de Leibniz, 

pois eu já estava dando nome pra essa tal unidade de “mônada”, não por querer atualizar o conteúdo 

de Kardec, mas para enriquecer o meu próprio entendimento. Confesso que não terminei a leitura 

sobre o que Leibniz entendia como mônada, e aliás, o desenvolvimento que vc fez da questão foi 

muito além do que eu esperava. Não sou tão leitor quanto gostaria, apesar de adorar ler. Eu pensava 

numa unidade substancial mesmo, de substância, como se o espírito e a matéria fosses 2 lados de 

uma mesma moeda. Por isso fui buscar saber mais sobre o conceito de mônada. Creio que me falta 

ainda muita base para entender várias coisas, mas sei que o estudo e o enriquecimento intelectual é 

obra para a eternidade. Ultimamente, inclusive, tenho pensado em dar mais valor ao coração. As 

vezes chego a pensar que estudar e saber muito talvez não adiante o quanto eu gostaria, já que o 

interesse da massa, e dos espíritas num modo geral, é aquilo que conforta e acolhe nossas ansiedades 

mais imediatas, creio eu, seja através de uma reflexão, das palestras, dos passes, etc. Longe de mim 

querer desmerecer o lado consolador do Espiritismo, mas tenho pra mim que o grupo de pessoas que 

se interessam pelo lado intelectual da doutrina é bem menos numeroso. Eu participo semanalmente 

de uma mocidade espírita, e por mais que os assuntos sejam doutrinários, não dá pra eu jogar lá ” 

viu, eu tava pensando aqui numa possível unidade substancial entre espírito e matéria, o que vcs 

acham?” hahahahahaha. Brincadeira à parte, na virada do ano passado pra esse ano eu me peguei 

lembrando de inúmeras atitudes internas em defesa da doutrina, e cheguei à conclusão que se eu não 

souber atender a massa em que estou inserido com amor, de nada me adianta estudar e saber, afinal, 

o intelecto e a moral são as duas asas que nos fazem voar para o infinito. 

Pra encerrar, tenho mais uma pergunta, desta vez, em relação com o que você disse num outro vídeo 

sobre o instinto ser de ordem divina. Antes da pergunta, acho válido trazer a questão que me 

motivou. 

Questão 34 de O Livro dos Espíritos. As moléculas têm forma determinada? 

“Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la.” 

a) — Essa forma é constante ou variável? 



“Constante a das moléculas elementares primitivas; variável a das moléculas secundárias, que mais 

não são do que aglomerações das primeiras; porque o que chamais molécula longe ainda está da 

molécula elementar.” 

Minha pergunta: 

Se existem então moléculas primitivas com forma permanente, me parece lógico que esses 

componentes moleculares não podem estar sujeitos ao tempo, ou não seriam permanentes. Essa 

permanência, ao que me parece, também guarda uma relação de simultaneidade com a mutação da 

matéria, assim como instinto é simultâneo à inteligência do Espírito. É possível categorizarmos esses 

componentes moleculares primitivos também num grau supremo? Ou isso seria flertar com o 

panteísmo? 

Paz e bem, meu caro! Que essa crise de insanidade que atravessamos não tarde a passar! Jesus nos 

abençôe! 

 

Minhas respostas:  

 

1- Acho essa sua iniciativa de estudar Leibniz muito legal e importante, porque há muitos 

conceitos filosóficos já estabelecidos, e o espiritismo não quer de forma alguma 

“inventar a roda” em questões de filosofia: assim como o cristianismo buscou uma 

fundamentação na filosofia grega, e também a melhorou, o espiritismo, por sua vez, 

também pode encontrar auxilio na tradição filosófica. Ignorar ou negar a tradição 

filosófica bem consolidada é impedir mesmo uma compreensão mais profunda da 

própria doutrina espírita. 

 

2- Sobre a unidade substancial, não sei se ficou claro, mas o Espírito, e também o homem, 

tem uma substancia que consiste na tensão dialética entre espírito e matéria: o ser do 

Espírito é essa substancia. Mas é importante ressaltar, como quer Kardec, que esses 

elementos constitutivos são irredutíveis, que o espírito (principio inteligente) não se 

resolve na matéria e a matéria não se resolve no espírito. Por isso que a cosmovisão 

espírita abarca o monismo, o dualismo e o pluralismo. Ou, de outra forma, ela não se 

encerra em um único sistema. 

 

3- Sobre dar mais valor ao coração – acho que primeiro você tem que fazer aquilo que 

toca mais intimamente ao seu coração, aquilo que te parece uma necessidade própria 

de seu Espírito, e não tentar se adequar aos anseios superficiais do meio com o qual 

você convive. As pessoas tem necessidade de consolação? Sim, todos tem. Mas qual é 

a necessidade do seu Espírito? Me parece, até este momento, que você sente sim uma 

necessidade de estudar mais profundamente; então porque não continuar, com 

tranquilidade e regularidade, a suprir essa necessidade intelectual? Por que se limitar a 



superficialidade do meio que você está? Outra coisa: o problema da mediocridade 

intelectual não é apenas no movimento espírita, é um problema nacional; como diz 

Olavo de Carvalho, o brasileiro, em geral, tem horror ao estudo, à vida intelectual, ele só 

vê valor no estudo como um meio muito chato para se alcançar um objetivo imediato, 

prático e palpável. Por isso mesmo, todo aquele que buscar estabelecer uma mínima 

vida intelectual tende a passar por um grande período de solidão, e para alguns esse 

estado pode ser intransponível. Acredito que o melhor a ser feito é se esforçar por não 

romper definitivamente com os seus atuais “amigos de doutrina”, também não 

incomodá-los se não houver interesse real em ouvir o que você tem a dizer; encontrar 

as afinidades que os ligam e alimentá-las; ao mesmo tempo, se é isso mesmo que tu 

queres, continuar os seus estudos, orar ao seu anjo guardião para que o ajude a 

encontrar um ou dois amigos com os mesmos interesses, para que com eles se 

estabeleça um círculo íntimo de convivência... e ir seguindo tranquilamente. O amor é 

indispensável, mas a vida intelectual é igualmente indispensável. Olha para a vida do 

Herculano Pires, por exemplo, homem comum, com quatro filhos, rotina de trabalho 

assalariado estafante, convivia em um movimento espírita deturpado, místico e piegas, 

e manteve por toda a vida uma rotina de estudos: tradutor das obras de Kardec e ainda 

manteve um debate com o existencialismo ateu. 

 

4- Sobre a atemporalidade das moléculas primitivas – Esse seu pressuposto é errôneo: a) 

a permanência de algo não implica necessariamente que ele esteja fora do tempo, por 

exemplo, o Espírito é imortal, portanto permanente e sem fim, mas isso não implica que 

ele esteja fora do tempo; pelo contrário, o tempo não torna o Espírito corruptível, e sim 

lhe permite um movimento qualitativo que designamos de “progresso”; do mesmo modo 

com a matéria primitiva, o tempo não há torna corruptível, mas lhe permite uma 

infinidade de combinações que fomentam o advento das qualidades secundárias; b) a 

permanência da matéria primitiva implica na verdade o “ser da matéria”, que ela é algo 

de fundamental, que embora haja mutação, ela não deixa de ser aquilo que ela é em 

essência; portanto, em face daquilo que muda incessantemente, há algo que 

permanece, que subjaz diante da mutação cósmica, por isso há, na ordem do ser, a 

simultaneidade da permanência e da mudança (aqui há o encontro entre Parmênides e 

Heráclito); c) sobre a eternidade da matéria – por outro lado podemos dizer também que 

a matéria primitiva é um princípio metafísico, no sentido que ela faz parte da estrutura 

das possibilidades da ordem física, da natureza, do cosmos: sem Deus, espírito e 

matéria não há o advento da criação; mas espírito e matéria não são o próprio Deus, no 

máximo são co-eternos com Deus, pois Deus cria desde toda eternidade, ou como diz 

Santo Agostinho, é ilógico perguntar se há um “antes” da criação... Esse tema tem 

muitos desdobramentos, acho que isso basta; d) se entendermos que Deus “está acima 

de ambos – questão 27 – espírito e matéria – e que Ele é o “Pai de todas as coisas”, 

então não flertamos com o panteísmo e ao mesmo tempo entendemos que a 

permanência decorre de ela [a matéria primitiva] ser um princípio metafísico. 


