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     A caridade não é exclusiva de nenhuma religião, ela é a lei suprema da moralidade da consciência 

instituída por Deus nas criaturas, e somente ela, segundo Kardec, oferece o “acesso à felicidade 

suprema”, e portanto, a salvação da alma. Visto que ela constitui o próprio senso moral da alma, é a 

expressão máxima da moralidade da consciência, nisto consiste também a sua universalidade: todos 

os homens sentem o apelo do senso moral intrínseco à consciência os admoestando para se viver a 

caridade nos pormenores de sua existência.  

     O Espiritismo, buscando apreender e destacar a legítima soteriologia de Jesus, não se encerra 

jamais num exclusivismo salvacionista. No que toca a realização suprema da alma, ele leva até as 

últimas consequências o princípio de que a caridade está acima da ortodoxia e das práticas formais 

das religiões.  

     Desse modo, não importa pertencer à igreja, professar um credo religioso, cumprir com os 

detalhes de uma determinada liturgia, tudo isso é considerado como os meios exteriores de adoração 

e uma “fé especial em dogmas particulares.” A máxima “fora da Igreja não há salvação” se opõe a 

universalidade da caridade, restringe a possibilidade da salvação da alma a um grupo religioso que se 

pretende único portador da verdade, é, como caracteriza Kardec, “exclusivista e absoluto. Em vez de 

unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba de incitar a 

animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na 

eternidade...” Fazer depender a salvação da alma de estar ou não dentro da igreja, é o mesmo que 

dizer que não importa em nada o valor moral de uma vida inteira, seja uma pessoa abnegada e 

devotada ao bem, ou alguém egoísta, atormentado por inúmeras vaidades, soterrado na lama da 

sensualidade, isto não importa no julgamento final, a única coisa relevante para a justiça divina é se a 

pessoa está dentro da igreja, tem verdadeiramente fé em um conjunto de dogmas. A salvação, assim, 

não tem nenhuma relação com o mérito pessoal, ela é completamente concedida por um poder 

absoluto exterior que renova a alma cheia de iniquidades. Na perspectiva dogmática, a salvação é 

fruto exclusivo da graça de Deus, onde a única condição é professar a fé em Cristo Jesus, que é 

exclusivamente revelado pela igreja. É um círculo férreo: Jesus salva, mas ele só pode ser conhecido 

através da igreja e seu magistério que resguarda e interpreta os seus ensinos (dogmas).  

     No entanto, Jesus é o oposto da salvação exclusivista, ele diz ao religioso que se dirige ao templo 

para praticar os rituais de adoração: “se estiveres para apresentar a tua oferta ao pé do altar, e ali te 

lembrares que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, larga tua oferta diante do altar e vai primeiro 

reconciliar-te com teu irmão.” (Mateus 5:23-24) 



     Há várias passagens que demonstram que a caridade é o único caminho da salvação e que ela está 

acima da ortodoxia da fé e do formalismo religioso. Jesus sempre faz referência à justiça divina, 

lembrando que ela considera sobretudo a infração ou o cumprimento perfeito da lei do amor:  

      “Faze depressa as pazes com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário 

não te entregue ao juiz e o juiz a polícia, e então serás lançado à cadeia. Eu vos declaro esta verdade: de lá 

não sairás enquanto não pagares o último centavo.” (Mateus 5: 25-26) 

     A lei do amor está presente na consciência de todos os homens, é o senso moral, este guardião da 

probidade interior, que os admoestam a seguir na via da salvação vivendo a caridade, e assim 

adorando a Deus. Estar com a posse da verdade também não é condição para a salvação, porque seria 

exclusivista, fazendo de todos os outros credos religiosos via de perdição. Com a caridade, a 

salvação é de fato universal. O papel central das religiões é intensificar a vida interior, de maneira 

que o senso moral intrínseco à consciência seja desenvolvido e o homem sinta constantemente o 

apelo da lei divina no íntimo de seu coração. Por vezes, as religiões se estagnam no formalismo 

religioso e nas apreciações abstratas e teológicas de suas doutrinas, não permitindo uma intensa vida 

interior onde Deus ecoa na criatura, e o caminho da caridade, que é o mais importante, fica encoberto 

por uma maciça presença da tradição religiosa que se tornou fria, padronizada, complexa e 

formalista. Este é o processo agônico das religiões, tal como assinala o filósofo Herculano Pires, 

marcado pela perda progressiva de um espírito de vivificação que as animou e as impulsionou desde 

a origem, e deixando na história um monumento doutrinário e litúrgico detalhista, complexo e rígido, 

mas sem vida e sem luz que de fato fortifica a consciência no seio da carne. Nos evangelhos é muito 

nítido ver Jesus lutando contra este monumento rígido, tentando inocular-lhe novamente a vida do 

espírito com a luz da caridade.  

     Portanto, o Espiritismo, buscando ressaltar a legítima soteriologia de Jesus, junto com ele 

combate o salvacionismo exclusivista, proclamando a “igualdade perante Deus e a liberdade de 

consciência”, ou seja, todos são julgados segundo suas obras e todos tem a liberdade de escolher seu 

caminho religioso; a melhor religião, com base na lei do amor, será aquela que melhor promover a 

transformação moral do homem, que mais o incentivá-lo a uma intensa vida interior e a vivência da 

caridade. Com efeito, a caridade está acima de tudo, e Jesus, o mestre da caridade, está acima de 

todas as religiões. 

                              “O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma 

de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece: fora do Espiritismo não há salvação, e 

como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, máxima que 

dividiria em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade.” 
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