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     Como pensar que qualquer indivíduo que não tenha cumprido retamente os deveres que a 

caridade impõe esteja de fato salvo? Que sem caridade ainda sua alma possa gozar de uma eternidade 

com Deus? Pois é disso que Jesus está falando: da possibilidade de união do homem com Deus, e a 

realização dessa união é a salvação.  

     Mas há um caminho para entrar no reino e receber a Vida, e ele não consiste na posse de uma 

pretensa ortodoxia, nem na adoração formal e ritualística. Jesus enfatizou em todo seu ministério: 

somente as virtudes da caridade elevam a alma para Deus e permite a efetiva transfiguração do 

animal-homem.  

     Este princípio supremo é também o estandarte do Espiritismo e por onde ele for propagado na 

Terra é esta máxima divina que deve sintetizar os seus mais valiosos esforços para o progresso 

espiritual da humanidade: Fora da caridade não há salvação.  

     Esta máxima reflete o “mais puro cristianismo”, como assiná-la o Espírito Paulo. Com isso, a 

lógica da “ortodoxia” está quebrada, bem como o salvacionismo exclusivista, pois o critério máximo 

para se reconhecer um perfeito cristão está unicamente na caridade que este expressa em seus atos:  

     “Meus amigos, agradecei a Deus, que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que 

a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, 

ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o 

verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de 

Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam.” 
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