
CAP XV – FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO  

 

Itens 4 a 10 – O Mandamento Maior. Necessidade da caridade segundo Paulo. 

Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instruções dos 

Espíritos: Fora da caridade não há salvação. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 22, Versículos 34 a 40: 

 

“Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e 

um deles, testando-o, o interrogou: 

 

Mestre, qual é o grande mandamento da lei?  

 

Ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 

alma, e com toda a tua mente.  

 

Este é o primeiro e grande mandamento.  

 

O segundo, semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

 

Nestes dois mandamentos está dependurada toda a Lei e todos os profetas.” 

 

Ao longo dos nossos estudos do Evangelho, vimos que toda a moral de Jesus se 

resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo 

e ao orgulho. 

 

Em todos os seus ensinos, Jesus aponta a caridade e a humildade como as duas 

virtudes que conduzem à eterna felicidade. 

 

Mais uma vez temos uma passagem onde um fariseu, doutor da lei, faz perguntas a 

Jesus com o objetivo de testá-lo em relação ao seu conhecimento das leis mosaicas. 

 

Ao responder a pergunta do fariseu, Jesus recorre à lei antiga, afinal como o próprio 

Mestre falou, ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. 

 

Então, em resposta ao fariseu, Jesus cita a lei, mas a complementa quando diz que 

além de amar a Deus sobre todo as coisas, temos que amar o próximo como a nós 

mesmos. 

 

Esse ensinamento de Jesus nos mostra que não se pode verdadeiramente amar a Deus 

sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se 

faça contra o próximo, é o mesmo é que fazê-lo contra Deus. 

Itens 4 a 10 – O mandamento maior. Necessidade da caridade segundo Paulo. 

Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Instruções dos 

Espíritos: Fora da caridade não há salvação. 

 



Nesses itens, podemos observar que Kardec usa muito a palavra “Salvação”.  

 

Mas o que o Espiritismo nos ensina sobre salvação? 

 

Na Doutrina Espírita, “salvar-se” tem a conotação de evoluir, de superar 

gradualmente as nossas limitações naturais de um ser imperfeito que se aperfeiçoa na 

medida que aprende e não mede esforços para combater suas más inclinações e 

adquirir virtudes. 

 

Jesus nos ensinou que a caridade é a única condição para a nossa salvação, pois 

abrange a humildade, a brandura, a benevolência, a justiça. 

 

A caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo!!! 

 

A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser, quando se considera os 

seguintes princípios: 

 

1 – A pessoa caridosa ou amorosa jamais desampara o próximo, independentemente 

da situação, gravidade ou tipo problema existentes;  

 

2 – A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo;  

 

3 - A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes, por isso ela se 

apresenta como o principal instrumento da salvação humana. 

 

A pessoa caridosa vê a outra como irmão, estabelecendo entre ambas uma sintonia 

que extrapola os laços consanguíneos, características de raça, nação e cultura. 

 

Kardec, com o objetivo de identificar a essência dos ensinamentos do Cristo em 

relação a caridade, indagou os Espíritos Superiores, no Livro dos Espíritos, questão 

886: 

 

“Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia?” 

 

A resposta dada pelos Benfeitores Espirituais foi: 

 

“Benevolência para com todos; 

Indulgência para as imperfeições dos outros; e 

Perdão das ofensas.” 

 

Logo abaixo dessa resposta, Kardec faz o seguinte comentário: 

 

“O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é 

fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito.  



 

(...) A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola; abrange todas as 

relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou 

nossos superiores. 

 

Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência; 

ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente 

fazemos.” 

 

Neste capítulo do Evangelho, Kardec faz um paralelo entre o dogma religioso: “Fora 

da igreja não há salvação” e a máxima do Espiritismo: “Fora da caridade não há 

salvação”. 

 

Segundo ele, o primeiro é exclusivista, absoluto, provocando divisões entre os 

homens, porque se funda na fé especial em dogmas particulares. Estimula a 

animosidade entre as diversas religiões, que entendem que aqueles que não professam 

seus princípios são inimigos e estão condenados a penas eternas. 

 

“Fora da igreja não há salvação”equivale a dizer: “fora da verdade não há 

salvação”, que é igualmente exclusivista e falsa, uma vez que nenhuma doutrina, seja 

ela religiosa ou não, pode ter o monopólio da verdade.  

 

Os habitantes da Terra estão descobrindo no seu processo de evolução, as verdades 

que sua inteligência e sensibilidade permitem, segundo o progresso da capacidade 

intelectual e moral de cada um. 

 

Portanto, a máxima “Fora da igreja não há salvação” contraria, pois, os ensinos do 

Cristo e o seu Evangelho. 

 

Por outro lado, a expressão “Fora da caridade não há salvação”apoia-se em um 

princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema.  

 

Essa máxima propagada pelo Espiritismo é consequência do princípio da igualdade 

perante Deus e da liberdade de consciência, não importando as diferenças na maneira 

de adorar a Deus, e sim como as criaturas demonstram e vivem esse amor na caridade 

para com o próximo. 

 

Assim, a caridade ao próximo é o ponto de convergência de todas as religiões, sendo 

possível de ser cumprida por qualquer pessoa, podendo, portanto, unir em ações no 

bem os de crenças diferentes. 

 

O Espiritismo, com esse lema, admite que a salvação não depende da fé religiosa, 

mas sim do cumprimento da Lei Divina que nos diz para amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmo.  

 



Para finalizar, temos uma mensagem do livro “Opinião Espírita”, livro este que foi 

psicografado por Chico Xavier e Waldo Vieira, e que possui mensagens de 

Emmanuel e André Luiz, respectivamente: 

 

Capítulo 46 – Na Trilha da Caridade 

 

“Se já podes sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. 

 

(...) 

 

Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir.  

 

Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de 

bondade que possas entregar, em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto 

que graves no coração torturado que te pede esperança.  

 

Trabalha contra o mal, no entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria 

da criança desditosa a quem deste um sinal de bondade e respondem as orações do 

velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: "Deus te abençoe". 

 

A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será 

talvez, por isso, que a sabedoria ergueu o cérebro, acima do tronco por almenara 

(*farol) de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a 

cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime.” 
 

 


