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     Quando Jesus aborda o problema da salvação da alma, ele sempre destaca a caridade 

como o único caminho, como a única forma de conquistá-la, para além da fé na 

ortodoxia e da prática litúrgica. Mas é preciso considerar que ele fala para uma massa de 

Espíritos que se situa quase que exclusivamente na terceira ordem da escala espírita.  

     Por isso Jesus também enfatiza que a salvação da alma é a obra mais difícil que 

precisa ser realizada: o “céu” estabelece uma relação salvífica com a Terra, mas nem 

por isso a salvação está irremediavelmente garantida. Essa tensão entre salvação e 

perdição da alma é expressa claramente nesta conclusão: “porque há muitos chamados, 

e poucos escolhidos.”  

     Mesmo com o advento de Jesus – encarnação de um Espírito puro entre os homens – 

a salvação continua sendo um drama particular, que nem mesmo Jesus pode resolvê-la 

absolutamente. O socorro salvífico não significa a supressão da liberdade nem a 

transferência da responsabilidade individual a um messias que deve expiar os pecados 

da humanidade. Jamais Jesus se colocou como sendo ele mesmo a própria salvação, 

pois é isso que quer designar o dogma do “cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo”, cujo sangue derramado purifica o mundo.  

     Se assim fosse, como explicar que mesmo aqueles que professam a fé em Cristo 

Jesus, não estão com a salvação garantida? Não é a fé nele a condição para a salvação? 

Não é a criatura humana portadora de uma natureza corrompida e que já não pode 

salvar-se por si mesma?  

     Todos esses pressupostos teológicos estão em contradição com o próprio ensino de 

Jesus, pois ele é enfático ao falar que a salvação é como uma “porta estreita” e que 

muitos de seus adeptos por ela não passarão. Ora, Jesus se refere aos seus seguidores, 

aqueles que professam fé em seus ensinos, esses que expulsam demônios em seu nome, 

que fazem curas em seu nome, que operam prodígios em seu nome; que estão até de 

alguma forma consagrados, devotados a Jesus – muitos deles não serão salvos.  

     Este é mais um exemplo eloquente de que não é a fé unicamente que salva a alma; a 

narrativa teológica não encontra apoio no ensino direto de Jesus. Dizer: Senhor! Senhor! 

– também não é o símbolo da fé? Já não há aí a aceitação e o reconhecimento do poder 

de Jesus? Entretanto, não basta a fé, só entra no reino quem faz a vontade de Deus, 

tanto é assim que Jesus continua:  



              “(...) Vários me dirão naquele dia: Senhor! Senhor! Não profetizamos em vosso nome? 

Não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? – 

E então eu lhes direi claramente: Retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade.” 

(Mateus, 7:22-23) 

     Nesse singelo trecho evangélico vibra todo o drama da salvação da alma: é a luta 

entre as obras de iniquidade e as obras de caridade – representada no “aquele que 

faz a vontade do meu Pai”, somente este pode entrar no reino, somente esta alma passa 

pela “porta estreita.” 

     Assim, Jesus já estabelece um debate com seus próprios seguidores, com os cristãos, 

e define enfaticamente que a única coisa que distingue uma alma que será salva da 

multidão de seus seguidores, e para além dessa mesma multidão, são as obras de 

caridade. Kardec, proclamando esta verdade eterna, vê Jesus rejeitando muitos dos que 

se dizem cristãos, nos seguintes termos:  

                  “Eu não sei quem sois; retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que 

desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais 

as viúvas e cometeis o adultério; retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que 

derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar 

de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles 

que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela 

multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões; o único caminho que vos está 

aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade.”  
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