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     Ao estudarmos os ensinos de Jesus relatados pelos evangelistas, verificamos que ao 

longo de seu ministério há um constante diálogo com o judaísmo, e mesmo um embate 

com os seus mais sistemáticos representantes, na figura dos fariseus e saduceus.  

     Entretanto, ver em Jesus apenas um reformista religioso, é limitar drasticamente a 

compreensão de seu divino ministério sobre a Terra. Ele mesmo se preocupou em 

enfatizar que não viera destruir a lei, mas completá-la. Com efeito, todo o formalismo 

religioso perde a sua alta posição de importância como meio de adorar a Deus, e apenas 

um, o maior mandamento, se ergue como a condição absoluta tanto para amar a Deus 

quanto para alcançar a salvação:  

     “Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,e de toda a tua alma, e de todo o teu 

entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: 

Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os 

profetas.” (Mateus, XII: 34-40) 

     No texto, Jesus fala de dois mandamentos, mas Kardec observa que Jesus na verdade 

estabelece que ambos são deveres recíprocos, ou que a realização de um é a condição 

para a realização do outro:  

     “Caridade e humildade, esta é a única via de salvação; egoísmo e orgulho, esta é a via da 

perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: “Amarás a Deus de 

toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo; estes dois pensamentos contêm toda a lei 

e os profetas”. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do 

próximo, temos ainda: “E o segundo, semelhante a este, é: Amarás a teu próximo como a ti 

mesmo”, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, 

nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo, é contra 

Deus que se faz.” 

     Apreendendo a essência do pensamento de Jesus, bem como o significado 

missionário de seu advento, Kardec conclui que Jesus ensina de fato a única via de 

salvação, mas ela consiste em um caminho árduo de purificação da alma, e não 

simplesmente em uma adesão entusiasmada à fé numa doutrina, nem mesmo em um 

messias divino. Se não houver o combate ao orgulho e ao egoísmo, se não houver uma 



peleja moral constante onde se cultiva as virtudes da caridade, então, definitivamente, o 

homem não estará seguindo no caminho da salvação.  

     É a caridade que ilumina o mundo, e é a caridade que o libertará definitivamente do 

estado de perdição e de inferioridade moral que caracteriza lamentavelmente a condição 

espiritual da humanidade terrena. A lei de Deus deve ser realizada plenamente, e só 

assim ela pode fazer florescer o estado de bem-aventurança no íntimo de cada alma que 

verdadeiramente o adora.  

O Espiritismo, buscando uma absoluta fidelidade ao pensamento puro de Jesus, 

proclama, portanto, esta única via de salvação apresentada por Ele como centro 

fulgurante da moral universal e eterna, tendo por primordial diretriz a seguinte máxima: 

Fora da caridade não há salvação. 

     “Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os 

deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: Fora da caridade não há 

salvação.” 
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