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     Ao longo de nossa existência corporal comumente desenvolvemos um grande apreço pelas coisas 

materiais que conquistamos, o patrimônio adquirido parece ser uma espécie de extensão de nós 

mesmos, revelando a identificação que estabelecemos com os bens materiais, de tal forma que ao 

perdê-los  por alguma razão, nos sentimos diminuídos, desfalecidos, arrasados. Claro que eles tem a 

devida importância, na medida em que atendem as reais necessidades do corpo, mas a relação de 

apreço excessivo não deixa de indicar que a matéria ainda exerce poderosa sedução sobre o Espírito 

e que os valores ainda estão demasiadamente circunscritos ao estreito âmbito da vida terrena e, 

ainda, que o horizonte infinito da vida espiritual não é o norte decisivo na vida de muitas pessoas. 

     Pois bem, o Espiritismo, orientado pelo próprio Jesus, trabalha para a realização de uma completa 

inversão radical dos valores, isto é: o horizonte infinito da vida espiritual deve fundar no coração da 

criatura uma hierarquia de valores em consonância com a eternidade de Deus. Desse modo, aquilo 

que mais enraíza o homem na vida material deve ganhar ou ser reconhecido o seu sentido 

secundário, subsidiário, que são os bens materiais e sua satisfação decorrente. Sob a perspectiva da 

eternidade e da vida infinita do Espírito, a efetiva felicidade está para além dos limites estreitos da 

vida material, ela só é possível mesmo de ser realizada quando se extrapola a fugidia rede de 

prazeres materiais, e o Espírito é então todo concentrado na conquista do patrimônio espiritual. Com 

efeito, o Cristianismo e o Espiritismo são no fundo uma doutrina da felicidade, mas a da verdadeira e 

indestrutível, a felicidade da alma.  

     No entanto, admite-se ainda que a felicidade está vinculada a uma posse, a uma propriedade, mas 

tal conceito obedece a inversão radical dos valores, dentro do programa de desenvolvimento 

espiritual instituído por Jesus. Então o homem é chamado sim a conquistar, a acumular, a desejar os 

bens, só que todo esse afinco deve estar voltado à natureza do Espírito. Ele deve, portanto, conquistar 

as virtudes do Espírito, que são de fato o único patrimônio, a única propriedade que lhe pertencerá 

para todo o sempre:  

      “O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao 

chegar e deixa ao partir goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, 

não tem das suas riquezas a posse real, mas, simplesmente, o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada 

do que é de uso do corpo; tudo o que é de uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades 

morais...” 

     O conceito de propriedade alcança a sua mais radical definição: só pertence ao homem aquilo que 

é inerente á sua natureza espiritual, ao seu próprio ser que é forjado no tempo; e nada, absolutamente 



nada do que é relativo ao corpo. E é este patrimônio espiritual que garante a felicidade no mundo dos 

Espíritos: 

     “Os lugares aqui não se compram: conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, 

hás podido comprar campos, casas, palácios; aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas 

qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as 

venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres.” 

     O objetivo último é a felicidade perene e suave da alma, eis porque é dito que o Cristianismo e o 

Espiritismo são de fato uma doutrina da felicidade. Os meios para a bem-aventurança estão na 

aquisição das virtudes, onde a caridade é a mais sublime de todas. O chamado espiritual para a 

conquista dessa verdadeira propriedade se revela então como a mais importante luta espiritual que o 

homem necessita travar no seio da Terra, pois é o seu próprio ser que é forjado no brilho das virtudes 

eternas e assim se tronará um finito reflexo das divinas qualidades do bem; é por meio da máxima 

posse das virtudes, ou da realização de si mesmo no bem, que ele poderá um dia se unir ao seu 

Criador.  
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