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     Kardec assinala que a riqueza tem uma utilidade providencial e basta somente esta tese, já 

devidamente demonstrada, para refutar toda uma mentalidade religiosa que pretende, ou ao menos 

insinua, que a riqueza é por si só um obstáculo à conquista da vida eterna, da bem-aventurança no 

reino de Deus.  

     Agora Kardec enfrenta o problema de como a riqueza se apresenta no mundo, e é evidente que ela 

é distribuída de forma desigual, que apenas uma pequena parte de indivíduos a possui de forma 

considerável. Do ponto de vista da leis divinas tal desigualdade das riquezas não configura uma 

injustiça, visto que a reencarnação determina a alternância das posições sociais. Com efeito, sendo a 

riqueza e sua distribuição desigual também providencial, então tal estado de coisas por si só não se 

configura como injustiça, pois com o termo providencial se quer designar uma ordem estrutural da 

realidade determinada por Deus, e Dele não advém nenhuma injustiça.  

     Jesus inverte radicalmente toda a lógica valorativa do simplório homem terreno que confere todo 

o valor aos bens materiais e relega aos últimos planos os bens espirituais. Assim a desigualdade das 

riquezas não é uma injustiça divina porque o valor absoluto está no patrimônio espiritual, isto é: a 

mais importante recompensa do trabalho não é uma relativa riqueza que se pode acumular, 

mas sim a conquista de um aprimoramento do Espírito em virtude da prática de uma atividade 

sistemática que se vive cotidianamente.  

     Desse modo, seja na riqueza ou na pobreza, ambas são apenas circunstâncias probatória em que o 

Espírito encarnado se encontra inserido e a partir da vivência que elas impõem, o Espírito é chamado 

a conquistar determinadas virtudes, que são seu efetivo patrimônio espiritual. O fim da vida terrena 

está para além dela mesma.  

     “(...) Deus sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e 

da resignação; a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação.” 

     O ponto central está no indivíduo e que tipo de qualidade moral ele irá expressar na vivência de 

sua circunstância reencarnatória, ou seja: o problema não é a riqueza concentrada, mas sim o uso 

inteligente, previdente, caridoso ou egoísta, banal e sensualista que se faz dela. Sendo o indivíduo 

possuidor de uma liberdade crescente, então as exigências morais estão presentes em todos os 

âmbitos de sua existência, inclusive nos problemas econômicos e políticos. É por isso que Kardec 

aborda o mau uso da riqueza como um abuso moral que depende unicamente do indivíduo, pois há a 

liberdade individual e esta irá sempre se sobrepor a qualquer imposição regulatória, seja de ordem 

divina ou estatal, quando é contra aos seus mais vívidos interesses. E assim conclui Kardec:  



     “(...) Se dela abusam, não será nem com decretos, nem com as leis suntuárias, que se remediará o mal; 

momentaneamente as leis podem mudar o exterior, mas não podem mudar o coração; por isso, elas não tem 

senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada.” 

     O mais importante então é a conquista das virtudes, pois elas enobrecem o caráter e dão uma 

direção ideal à liberdade individual; as virtudes são o único poder regulador que deve reger de fato a 

pessoa humana, ou o único poder que prevalecerá para sempre sobre o indivíduo, primeiro porque 

elas são um reflexo das qualidades divinas; segundo porque elas só podem ser o fruto da própria 

liberdade que busca com ardor o bem supremo. Desse modo, a efetiva justiça social imorredoura no 

seio das sociedades só pode ser tão somente uma consequência da realização espiritual do homem, da 

liberdade que manifesta o bem no íntimo da criatura.  
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