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     O Espiritismo, sendo uma cosmovisão eminentemente religiosa, também carrega em 

seu seio uma soteriologia, isto é, uma doutrina da salvação. A soteriologia, segundo 

Kardec, é o “caminho da felicidade eterna.” Desse modo, o problema religioso mais 

importante, que toca profundamente toda e qualquer consciência, mesmo entorpecida 

momentaneamente por uma indiferença acerca dos problemas fundamentais da 

existência humana, é justamente esse: como entrar na posse da vida eterna? Qual o 

caminho da felicidade eterna?  

     De forma bem sucinta, já podemos dizer, o caminho é Jesus, ou então, vede Jesus, 

como ele viveu, como ele se comportou perante o sofrimento e as necessidades morais 

de seu próximo. Toda a sua vida é o exemplo das virtudes sinceramente vividas, da 

abnegação, do devotamento, da caridade.  

     Mas esse tema de magna importância não pode ser tratado apenas de forma sucinta; 

se faz necessário que ele brilhe constantemente diante de nossas mentes; que ele faça 

arder os nossos corações com o desejo de purificação através do fogo sagrado do amor. 

A soteriologia trata sobre como alcançar a suprema e imorredoura felicidade em Deus, 

portanto, não há algo mais importante, mais necessário para a vida do Espírito do que a 

solução deste magno problema. 

     Com efeito, está absolutamente correto dizer que é a salvação que Cristo Jesus veio 

trazer ao mundo. E Allan Kardec já inicia a sua investigação sobre o problema 

soteriológico buscando as respostas para as seguintes questões implícitas na sua 

abordagem exegética: Qual a condição absoluta para a salvação? O que é necessário 

para salvar-se? Qual soteriologia está contida nos ensinos de Jesus? Para alcançar a 

salvação, acaso Jesus indaga pela ortodoxia da fé?  

     Kardec faz uso de duas citações dos evangelhos, a primeira fala sobre o juízo final e 

a segunda do amor ao próximo. No entanto, as duas convergem para o fundamento 

primordial da soteriologia de Jesus, qual seja: a preeminência absoluta da caridade 

sobre a ortodoxia. Em outros termos: a profissão de fé sobre uma doutrina religiosa 

não será jamais a condição absoluta para a salvação da alma. Para entrar no Reino de 

Deus, Jesus conclama os homens a forjar em si mesmos uma alma virtuosa, que não se 

asfixie no formalismo religioso, nem se satisfaça tão somente em repetir doutrinas, 

embora portadoras de grande sabedoria, nem se ocupe exclusivamente com filosofias.  



     Os dois trechos citados por Kardec ilustram muito bem esta preeminência da 

caridade sobre a ortodoxia. O interrogatório celeste, narrado por Jesus, se preocupa 

exclusivamente com as virtudes que foram vividas ou não pela pessoa que se encontra 

diante do tribunal divino depois da morte:  

     “(...)então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita; vinde, benditos de meu Pai, possuí o 

reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome, e destes-me de 

comer; tive sede e destes-me de beber; precisava de alojamento e recolhestes-me; estava nu e 

cobristes-me; estava enfermo e visitastes-me; estava no cárcere e viestes ver-me.” (Mateus, 

XXV) 

     Na citação seguinte, um doutor da lei, isto é, um importante representante da religião 

judaica, interroga Jesus maliciosamente sobre como entrar na posse da vida eterna. 

Diante desse significativo representante de uma religião, Jesus então poderia confirmar 

a tese da ortodoxia, que somente a fé [ em uma verdade revelada, em uma doutrina 

divinamente inspirada ou em um messias que vem resgatar a humanidade] salva, e os 

que não professam esta fé estão perdidos eternamente. Diante de um doutor da lei, Jesus 

poderia debater intrincados problemas teológicos. Mas não. Ele narra a parábola do bom 

samaritano para demonstrar o que é amar o próximo e como somente este amor salva:   

     “Um homem baixava de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o 

despojaram do que levava; e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, 

deixando-o meio morto. Aconteceu pois que passava pelo mesmo caminho um sacerdote; e 

quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e 

vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto 

dele, e quando o viu, se moveu à compaixão: E chegando-se atou as feridas, lançando nelas 

azeite e vinho; e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado 

dele. E ao outro dia tirou dois denários, e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: Tem-me cuidado 

dele; e quanto gastares demais, eu to satisfarei quando voltar. Qual destes três te parece que 

foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que 

usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai, e faze tu o mesmo.” (Lucas, X: 

25-37). 

     Em defesa da ortodoxia, alguns ainda podem afirmar que Jesus pede antes para o 

doutor da lei citar as sagradas escrituras, indicando que é somente nelas que está a 

resposta e portanto a única salvação. Entretanto, no texto da lei, Jesus enfatiza uma 

virtude, e cria toda uma parábola para demonstrar que somente esta virtude permite o 

homem cumprir plenamente o mandamento divino. Também, algo extremamente 

importante, nem o sacerdote nem o levita estão salvos, mesmo guardando fielmente a 

ortodoxia da fé, mas sim um herege, um transviado da pureza doutrinária, pois o 

samaritano é um dissidente, reformista, violador da pureza ortodoxa, - “eles eram os 

protestantes da época”, assinala Kardec.  Mas é este mesmo samaritano impuro e 

herético que está no caminho da vida eterna, exclusivamente por viver a virtude da 

caridade. Ele é, pois, o símbolo máximo da soteriologia de Jesus.  



     Portanto, a preeminência absoluta da caridade sobre a ortodoxia é a característica 

fundamental na soteriologia de Jesus e igualmente no Espiritismo. Kardec compreende 

esta tremenda revolução religiosa empreendida por Jesus, e conclui categoricamente 

dizendo:  

     “Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a 

inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais 

ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele só pergunta por uma coisa: a prática 

da caridade. E se pronuncia dizendo: “Passai à direita, vós que socorrestes aos  vossos irmãos; 

passai à esquerda , vós que fostes duros para com eles”. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz 

distinção entre o que crê de uma maneira, e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o 

samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem 

falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade, uma das condições da salvação, mas a 

condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a 

caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as 

outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça etc; e porque é ela a negação 

absoluta do orgulho e do egoísmo.” 
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