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     Ao abordar o problema da riqueza e da salvação do rico no Evangelho segundo o Espiritismo, 

Kardec inicia o estudo propondo a leitura de seis citações do novo testamento, e esses textos também 

oferecem material para a interpretação da referida problemática segundo os princípios espíritas.  

     Alguns podem achar desnecessárias, repetitivas e sem propósito essas seis citações. Mas se 

observarmos mais atentamente, verificamos que elas estão dispostas de tal maneira a revelar os três 

gêneros principais dos deveres morais do homem: 

     1ª) Deveres para consigo mesmo – neste gênero se enquadram as seguintes parábolas citadas: 

adorar apenas a um senhor; jovem rico e guardar-se da avareza. Essas citações encerram, por sua 

vez, os seguintes deveres morais, respectivamente: adorar a Deus sobre todas as coisas; praticar a 

abnegação e precaver-se do acúmulo avarento dos bens;  

     2ª) Deveres para com o próximo – neste gênero se enquadram as seguinte parábolas citadas: Jesus 

na casa de Zaqueu e o mau rico e a sua condição além-túmulo. Com efeito, Zaqueu representa a 

consciência em vias de regeneração, que desperta perante o chamado espiritual de Jesus e busca 

doravante a distribuição caridosa dos bens e a reparação das injustiças. O mau rico representa a 

falência espiritual do homem no uso egoístico da riqueza, esquecendo dos necessitados ao passo que 

vive em abundante conforto e satisfações de toda sorte. Nesta parábola Jesus também destaca a 

condição de além-túmulo do mau rico, demonstrando que é na vida espiritual que sentimos todo o 

peso de uma vida sensualista e egoísta.  

     3ª) Deveres para com Deus – este importantíssimo dever moral, por sua vez, é representado pela 

parábola dos talentos. Esta parábola enfatiza que Deus é o proprietário de toda a riqueza, de todos os 

recursos com os quais ela é gerada, e de que Ele concede a inteligência ao homem para que o bem e 

o conforto material possam ser multiplicados na Terra. Desta forma o homem prestará contas, diante 

do senhor supremo, do destino que foi dado aos recursos concedidos em sua existência. O homem 

deve trabalhar para Deus e não apenas concentrar a riqueza para si, visando o máximo de satisfações 

materiais.  

     Desse modo, compreendemos a lógica implícita no conjunto das citações que abrem o estudo de 

Kardec sobre a riqueza e a salvação do rico, e vemos que tal estudo visa abranger os principais 



aspectos morais para a realização espiritual: os deveres para consigo mesmo, para com o próximo e 

para com Deus.  

 

Referência: 

Salvação dos ricos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O Evangelho segundo o Espiritismo, 

Allan Kardec. Tradução José Herculano Pires.  


