
Fora da Caridade não há Salvação - (Capítulo XV, item 3)

“Vinde,  benditos  de  meu  Pai,  tomai  posse  do  reino  que  vos  foi  preparado  desde  o
princípio do mundo; – porquanto, tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes
de beber; careci de teto e me hospedastes; – estive nu e me vestistes; achei-me doente e
me visitastes; estive preso e me fostes ver.” jesus (Mateus 25: 34 a 36)

 Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade,  isto é, nas duas
virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.

Fazei aos outros o que queríeis vos fizessem.

 Humildade e caridade,  eis o que não cessa de recomendar e o de que dá,  ele
próprio, o exemplo.

E não se limita a recomendar a caridade; põe-na claramente e em termos explícitos como
condição absoluta da felicidade futura.

Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? 
Sobre que se baseia o libelo? 
Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou
mais ou menos tal ou qual prática exterior? 
Não; inquire tão-somente de uma coisa:  se a caridade foi praticada,  e se pronuncia
assim: Passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos; passai à esquerda, vós
que fostes duros para com eles. 
Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? 
Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? 
Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do
próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. 
Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação,
mas como a condição única. 
Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. 
Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange
todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., e
porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo.
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