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     A riqueza teria alguma efetiva importância para a realização espiritual do homem ou ela seria 

apenas um temível obstáculo? Não demonstra Jesus que ela é ainda um grande empecilho para a 

salvação quando diz para o jovem rico: “Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos 

pobres, e tereis um tesouro no céu; depois, vinde e me segui” ? (Mateus, 19: 16-24) O voto de 

pobreza não é uma marca peculiar de grandes ordens religiosas que constituem a cristandade pelo 

mundo? Tudo parece confirmar que a riqueza só pode levar à danação eterna e que o aspirante à vida 

eterna dela deve se afastar com todas as suas forças.  

     Allan Kardec não poderia ignorar este importante problema da vida terrena e a ele dedica todo um 

capítulo. Então, em primeiro lugar, Kardec se esforça em esclarecer que a riqueza por si só não é 

invariavelmente um meio de perdição. Toda a ênfase de Jesus está em destacar o quanto ela torna o 

caminho difícil, que para os Espíritos encarnados ela é uma das provas mais perigosas.  

     Com efeito, Kardec assiná-la que a riqueza comumente causa uma espécie de vertigem moral, 

pois ela é um poderoso excitante do egoísmo, do orgulho e do sensualismo; o Espírito inferior 

encarnado nela vê todas as possibilidades de satisfazer as suas mais intrincadas fantasias. O 

problema está, pois, no abuso moral, no estado de inferioridade em que a matéria se sobrepõe ao 

Espírito – característica principal da terceira ordem, segundo a escala espírita. 

     Nesta perspectiva, o aparente exagero de Jesus é facilmente compreendido: em um mundo onde a 

matéria exerce poderosa influência sobre a vida espiritual; em que a vida moral é praticamente nula 

em boa parte de seus habitantes; em que os valores mais cultuados estão em torno dos prazeres 

carnais e das vaidades; em que a civilização só sofisticou e complicou ainda mais as “necessidades” 

materiais; tendo tudo isso em vista, então é muito compreensível concluir que: “é mais fácil que um 

camelo [cabo] passe pelo buraco de uma agulha, do que não o é que um rico entre no reino dos 

céus”, visto que a riqueza amplia muito a possibilidade de realização dos mais bizarros ou fúteis 

desejos individuais.  

     Entretanto, forçoso é reconhecer que tanto a miséria quanto a riqueza constituem uma prova para 

o Espírito encarnado, que em muitas circunstâncias é Deus quem a concede e Ele não obrigaria a 

ninguém passar por uma prova que fosse impossível de ser superada ou que já estivesse pré-

estabelecida a derrota moral do Espírito, simplesmente porque lhe fora imposta uma existência 

abastada onde ele não resistiria aos arrastamentos das paixões. Na perspectiva da unicidade da 

existência, onde a alma é criada no momento da concepção do corpo biológico, Deus estaria em 

contradição com sua justiça infinita, caso a riqueza fosse um “obstáculo absoluto à salvação daqueles 

que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a 



letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um 

instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão.” 

     Por isso Jesus com certeza não negava a utilidade providencial da riqueza, mas preferiu destacar 

com sua verve poética a imensa dificuldade que ela representa para os típicos Espíritos da terceira 

ordem, que constituem praticamente a totalidade dos habitantes da Terra, encarnados e errantes, 

demonstrando com isso um importante imperativo moral que todos precisam abraçar para a 

realização da transcendência total: a prática da virtude da abnegação e do desapego aos bens 

terrestres.  

     Desse modo, após considerar o verdadeiro sentido do ensino de Jesus sobre a salvação do rico, 

Kardec apresenta as razões que demonstram a utilidade providencial da riqueza e como ela é na 

verdade um poderoso estímulo ao progresso da inteligência humana. Com efeito, havia ainda a 

necessidade de demonstrar que a riqueza não é um mal em si mesmo e que antes ela se constituí 

como um poderoso instrumento de progresso; assim, Kardec explica: 

     “Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-

lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar 

essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é 

insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma 

necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e 

tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair 

os materiais até das entranhas da Terra; procurou na Ciência os meios de os executar com maior segurança e 

rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos: a necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez 

descobrir a Ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, 

e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais 

tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela 

não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza 

considerada elemento de progresso.” 
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