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    “Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que 

soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e 

quanto se pode saber; e se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver 

caridade, não sou nada(...)”  (Paulo, I Coríntios, XIII: 1-7 e 13). 

 

      Ao falar da caridade, São Paulo, o apostolo dos gentios, a define sob o ponto de 

vista da eternidade, e ao considerá-la assim, sob a perspectiva da vida infinita em Deus, 

ele proclama então que a caridade está acima da própria fé; ela é, em verdade, a mais 

excelente das virtudes, de maneira que, quando houver a consumação dos séculos, a 

caridade ainda permanecerá como luz de Deus que irradia por toda eternidade.  

     Kardec cita o conhecido texto da epistola de Paulo aos Coríntios, XIII, 1-7 e 13, 

utilizando-o como exemplo de concordância com a soteriologia de Jesus, que designa a 

única via de salvação como sendo a plena vivência da caridade. Na epistola há dois 

momentos importantes que Kardec enfatiza, em seu exercício de interpretação: 

primeiro, Paulo assinala a preeminência absoluta da caridade sobre todos os poderes do 

Espírito e dons da vida espiritual, de modo que, nem os mistérios, nem as línguas dos 

anjos, nem as profecias, nem a sabedoria, nem toda a fé tem algum valor efetivo se não 

houver a caridade; segundo, ele estabelece uma abrangente definição da caridade, no 

sentido de que ela não se reduz a beneficência, mas é um conjunto de virtudes 

elementares e intimamente relacionadas, de maneira que tais virtudes são a própria 

expressão da caridade em situações diversas, como a: paciência, benevolência, 

moderação, prudência, humildade, desinteresse, justiça e tolerância.  

     Esta concordância tão contundente do apóstolo Paulo com a soteriologia de Jesus 

demonstra que o ensino do mestres, seu pensamento puro, está acima e muito além de 

todas as querelas e abstrações teológicas discutidas incansavelmente ao longo dos 

séculos. Nem a ortodoxia da fé nem um resgate através de um messias divino, sem um 

trabalho extenuante de transformação moral da própria pessoa, constituem de fato a 

salvação de algum indivíduo. Só a caridade, enquanto o “conjunto de todas as 

qualidades do coração”, arduamente conquistada pode inserir a criatura no plano divino 

de uma comunhão inconcebível com Deus – fazê-la entrar na posse da vida eterna, 



como pretendia o malicioso doutor da lei que questionava Jesus em um relato do 

evangelho, e então recebe como resposta a parábola do bom samaritano.  

     A única hierarquia de valores absoluta é a que é concebida sob o ponto de vista da 

eternidade em Deus, por isso o apóstolo Paulo tem um critério máximo para julgar sobre 

a excelência da caridade. Quando ele diz: “agora, pois, permanecem a fé, a esperança e 

a caridade, estas três virtudes; porém a maior delas é a caridade”, ele está demonstrando 

que essa virtude salvífica se encontra no centro da tensão entre o tempo e a eternidade, 

por exemplo, enquanto o homem estiver peregrinando no tempo a fim de purificar a 

alma, a fé e a esperança são virtudes necessárias para se enfrentar os obstáculos do 

caminho; porém, perante a eternidade em Deus, onde tudo já está consumado no 

instante único e infinito de Sua duração, só a caridade permanece como virtude que vale 

absolutamente, para além do tempo, e só ela pode abrir as portas da comunhão íntima e 

imorredoura com Deus.  

     Este sublime poema do apóstolo Paulo canta a glória de Deus, o amor infinito que 

irradia na eternidade, e convoca os homens a adorar a Deus através da caridade. Kardec 

considera que Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade, que:  

      “Coloca, assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao 

alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre; e porque independe de toda a 

crença particular. 

           E faz mais: define a verdadeira caridade; mostra-a, não somente na beneficência, mas no 

conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o 

próximo.” 
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