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     Um leitor envia a seguinte pergunta: 

     Olá, possuo uma dúvida que tem me intrigado nos últimos dias no capítulo VI - terceira parte, 

sobre as guerras [de O livro dos Espíritos]. As perguntas 742,743 e 745 até que compreendi, porém 

na 744, principalmente a letra 744a, eu fiquei muito confuso, pois pelo que eu entendi a 

escravização/subjugação de povos é algo legítimo de certo modo e não vejo lógica nisso com as 

perguntas anteriores e nem com a ideia de não fazer guerra, a não ser para se proteger. Será que foi 

um equívoco de Kardec? Como a guerra pode libertar e dar progresso? Progresso em que sentido? 

Poderia me explicar melhor essa questão 744? 

 

     Podemos entender esta questão da seguinte forma: 

     Na questão 744 entendemos que a guerra se torna necessária para promover a liberdade e o 

progresso. Portanto, em condições em que os homens vivem sob o império de governos tirânicos, 

totalitários, que suprimem os seus direitos e os compelem a uma vida sub-humana, a guerra se torna 

providencial como o meio salutar de romper as cadeias políticas e sociais para que venha florescer 

uma condição melhor de existência. (Um exemplo histórico disso é a santa guerreira Joanna D´Arc, 

que foi evidentemente dirigida pela providência divina para a guerra) 

     Entretanto, os agentes da guerra, sendo igualmente livres e detentores de relativo poder, podem se 

desviar do sentido puramente providencial da guerra, fomentando ainda condições de supressão da 

liberdade e subjugação, a favor de seus interesses próprios. Esta escravização é momentânea, 

temporária, pois o ser humano não foi concebido por Deus para viver em estado de escravidão, ela só 

é permitida por Deus na medida em que impele os homens a avançar.  

     Com efeito, o estado de escravidão causa uma impressão penosa na alma de um povo, fazendo 

com que ele aspire intensamente e trabalhe pela sua libertação. É esse trabalho e essa união em um 

foco comum que fazem esse povo avançar mais ainda, bem como as trocas culturais que 

forçosamente ocorrem nessas relações compulsórias.  

     E os agentes da escravidão, que ao invés de serem agentes da liberdade e do progresso, se 

tornaram também os seus opositores; como ficam em face da justiça divina?  A pergunta 745 já 

enfrenta esse problema: “Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? - 

Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de 

que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para 

satisfazer à sua ambição.” 



     Assim vemos um desencadeamento argumentativo que Kardec estabelece entre as questões 744, 

744a e 745: 1) Há a guerra justa e necessária; 2) A escravidão consequente é temporária, pois o 

objetivo principal é a consumação da liberdade e do progresso; 3) Os que extrapolam os fins 

providenciais da guerra sofrerão graves consequências. 

     Não podemos tirar de vista que a guerra é um epifenômeno oriundo do estado de imperfeição 

moral dos homens, que se caracteriza pela predominância da matéria sobre o Espírito(ver questão 

742). Desse modo, jamais Deus é a causa primeira da guerra, dos conflitos humanos. A providência 

divina faz justamente do mau moral sair o bem, em virtude de sua incessante solicitude para 

com a criatura.  

     Há uma vasta literatura sobre a teoria da guerra justa. E neste mundo de provas e expiações, cuja 

maioria da população se encontra na terceira ordem da escala espírita, é fácil reconhecer histórica e 

moralmente que os governos tendem a tirania, a supressão dos direitos humanos, e que, portanto, 

uma das melhores formas de combater e prevenir o flagelo da escravidão ou de um governo 

totalitário é permitindo o armamento civil; além do mais, em face da lei de conservação, todo homem 

tem o dever de defender a sua própria vida, e o Estado não pode impedir, por meios legais e 

burocráticos, a aquisição dos instrumentos com os quais se defende a própria vida em um meio 

potencialmente hostil, quando não vivencialmente brutal e violento.   

 


