
Debate sobre “Allan Kardec e a Imaculada Conceição” 

 

 

     Publiquei em meu Instagram o seguinte trecho de um ensaio de Kardec: 

“Esse dogma estabeleceu que a mãe de Cristo não era manchada pelo pecado original. Como 

pode ser isso? Muito simples: Deus enviou um Espírito puro, que não pertencia à raça culpada 

e exilada, para se encarnar na Terra e desempenhar a sua augusta missão, do mesmo modo que, 

de tempos em tempos, envia Espíritos superiores que se encarnam a fim de darem um impulso 

no progresso, acelerando-o.” [Ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos]  

     Após isso, surgiu um pequeno debate em torno dessa questão. 

     Segue: 

 

Tula Di Vito Franco: 

    Vocês precisam de colocar o que realmente explica o texto. Esse comentário está fora do 

contexto. 

  

Rafael Meneses: 

    Como assim? Pode explicar? 

  

Tula Di Vito Franco: 

    Ficou parecendo que é real o dogma da "virgem Maria". Na verdade é apenas o que Kardec 

disse que a Igreja acredita, porque Jesus não era ligado a esse mundo como um "exilado". O 

texto é muito mais complexo que esse trecho. Kardec não coloca Jesus como ser que 

necessitaria de reparação, mas um ser que estava cumprindo uma missão divina. Encarnou para 

ser o guia da humanidade e assim se tornar um Espírito puro 

  

Rafael Meneses: 

     Entendi. Então:  

1- Esse trecho não é concernente ao que a "Igreja acredita", mas a interpretação racional do 

dogma, com base nos postulados espíritas;  

2-Kardec não só interpreta o dogma da Imaculada Conceição, como também o da queda de 

Adão, dos anjos, do paraíso perdido. Ele não está reproduzindo o pensamento católico, mas 

aplicando a chave hermenêutica que a doutrina oferece;  

3- Assim, o dogma da virgem Maria é real, porém, a sua explicação é espírita;  



4- Esse trecho não dá margem para entender que Jesus estava ligado a esse mundo como um 

exilado, pois, se a própria Maria não pertence a raça dos culpados e exilados, o que pensar de 

Jesus, que é maior do que todos?;  

5- A intenção de publicar esse pequeno trecho é justamente essa: a de instigar a vontade de ler 

o artigo na íntegra, pois a parte não pode explicar o todo;  

 

Tula Di Vito Franco: 

     Dogma da virgem é real onde? O Espiritismo explica a impossibilidade disso em A Gênese. 

Kardec explicou que Jesus nasceu como todos nós, mas por ter um Espírito mais purificado 

(sem paixões) ele tinha um perispírito mais sutil, vivia mais a vida da Espírito do que a matéria. 

Creio que o amigo não compreendeu o propósito do artigo, que foi o tentar entender o porque 

de tais dogmas e não certifica-los, pois isso seria contra a evolução espiritual 

 

Rafael Meneses: 

  

1- O problema é a palavra "virgem". Bom, nesse trecho, Kardec está se referindo ao dogma da 

Imaculada, que foi proclamado em 1854, portanto, ele foi contemporâneo dessa declaração 

dogmática. Ele está preocupado com o ceticismo e a zombaria em torno do dogma, ele diz: 

"Essa interpretação dá uma razão de ser absolutamente natural ao dogma da imaculada 

conceição, do qual tanto zombou o ceticismo."  

2- Assim, confirma-se o que estou dizendo: ele dá uma interpretação racional, e não uma 

negação do dogma. Afirmá-lo racionalmente e naturalmente não é certificá-lo, em certa 

medida?  

3- Agora, o que de fato quer dizer o dogma da Imaculada? Pois bem, esse dogma não se refere 

à concepção de Jesus, mas a concepção de Maria! Se refere a natureza espiritual de Maria, se 

refere a sua pureza espiritual em relação à mancha do pecado original que marca toda a criatura 

humana desde Adão. Ou seja, Maria não participa do estado moral degradado da humanidade 

terrena. É só isso que o dogma fala. Vejamos a sua proclamação em 1854 e a explicação do 

catecismo da Igreja:  

"Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem 

Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus 

onipotente em previsão dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada 

imune de toda mancha de culpa original, foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e 

constantemente acreditada por todos os fiéis” (DZ 2803). 

  

Tula Di Vito Franco: 

     Sinceramente, creio que você não compreendeu que em nenhum momento que não é uma 

afirmação da parte dele. No início do artigo ele diz que trata-se de OPINIÃO PESSOAL. Ele 

não poderia ir contra o ensinamentos dos Espíritos, pois a Doutrina não é dele. 

 



Rafael Meneses:  

Sinceramente, eu acho que você não entendeu nem o artigo dele, nem a forma de aplicar os 

postulados espíritas na interpretação dos dogmas e muito menos o que significa o dogma da 

Imaculada, pois está visivelmente confundindo "concepção virginal" com a pureza de Maria.  

 

Tula Di Vito Franco:  

     Caro, eu estudo a Doutrina há anos. Estudamos a obra de Kardec. Você afirmar a pureza 

espiritual de Maria, enquanto não há nada disso em toda obra da Codificação? Você se baseou 

apenas nessa explicação? 

     Não! Em O Evangelho Segundo o Espiritismo Kardec diz não há registros de Maria além 

de 3 ocasiões: a primeira na concepção e nascimento; na ocasião de quando os irmãos de Jesus 

e ela estavam esperando levar Jesus porque achavam que era louco e no seu calvário. Fora isso, 

não há notícia de sua atuação, visto que ela não havia entendido a missão de Jesus. Tal 

explicação está no capítulo sobre "Quem são a minha mãe e meus irmãos " 

  

Rafael Meneses:  

     Bom, o nome do artigo é " Ensaio...." e sim, é uma opinião pessoal de Kardec, concordo. 

Ele está ensaiando uma interpretação e no final diz da possibilidade natural e racional de se 

entender o dogma da Imaculada, em face da zombaria que ele testemunhava. Isso não é um 

ponto fundamental da doutrina e não abala os seus fundamentos.  

     A palavra pureza não se refere a primeira ordem da escala espírita, mas apenas à qualidade 

moral de Maria em RELAÇÃO com os espíritos culpados e exilados, os filhos de Adão; 

também não se refere a uma perfeição de Maria, por isso ela pode sim ter se equivocado quanto 

a missão de Jesus, mas não se tem certeza quanto a isso, pois alguns estudiosos dizem que não 

era a Mãe de Jesus que fora buscá-lo. E essa interpretação de Kardec pode muito bem ser vista 

como uma heresia para os católicos.  

     Quando digo que o dogma é real, estou afirmando que a sua possibilidade é absolutamente 

racional dentro da cosmovisão espírita, portanto, com muitas ressalvas, e não que há uma plena 

concordância com o catolicismo. Essa é a ideia de Kardec: os ortodoxos não gostarão dessa 

interpretação, mas é melhor aceitar algo racionalmente, do que negá-lo absolutamente. É óbvio 

que a interpretação espírita vai reduzir o conteúdo místico e dogmático, e Kardec não pretende 

se submeter à sistemática dogmática. 

  

Tula Di Vito Franco:  

     Vou discordar pelo seguinte: o Espiritismo trata da filosofia e ciência espírita. Kardec, a 

todo momento não tem intenção de determinar isso ou aquilo. Tanto é que os livros da 

Codificação foram revisados pelos Espíritos da plêiade do Espírito da Verdade, paráclito de 

Jesus. A Revista Espírita contém todo o laboratório da doutrina, portanto, Kardec recebia as 

correspondências, artigos e publicação de interesse da sociedade espírita. Há estudos que se 

prolongam por meses, como as reputações que ele fez às comunicações de um Espírito pseudo-

sábio ou sobre a obsessão, nos esclarecedores artigos sobre os "Possessos de Morzine". 



Portanto, há que se considerar que tudo o que está presente no ensaio supracitado, não é, 

necessariamente, o que o resultado dos ensinamentos dos Espíritos superiores, mas fruto de 

opinião pessoal do autor. Em O Livro dos Espíritos ,O Céu e o Inferno e A Gênese, última obra 

de Kardec, ele esclarece melhor tudo o que está presente no ensaio e as explicações dos 

Espíritos superiores acerca do tema. 

  

Rafael Meneses:  

     O ensaio de 1862 se tornou, na Gênese de 1868, oficial, sancionado pelo controle universal 

do ensino dos Espíritos e pela lógica. Ele consta no capítulo sobre a gênese espiritual, e Kardec 

faz o seguinte comentário:  

     "Quando, na Revue Spirite de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação 

da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra 

autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos 

bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista 

provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. 

Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita 

pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de 

Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os Espíritos deram 

sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne à origem da raça adâmica." 

      Porém, é certo que o texto se encontra mais reduzido, e o trecho da Imaculada não consta. 

Isso muda alguma coisa? Não, porque a hipótese, que agora é teoria, da origem da raça adâmica 

válida também a POSSIBILIDADE racional da origem de um Espírito que não participa do 

estado de degradação moral dos habitantes da terra. Aliás, foi justamente esse princípio que 

permitiu Kardec fazer a análise do dogma da Imaculada.  

     Kardec não é um simples secretário dos Espíritos, muitas vezes ele tem protagonismo na 

organização da doutrina. Por exemplo, havia uma cisão entre os espíritos sobre a reencarnação, 

uns diziam a favor outros não, como ele resolveu a questão? Aplicando o critério 

epistemológico dos atributos de Deus, portanto, quem deu a última palavra foi ele e não os 

espíritos. 

 

Fim 


