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     O direito de propriedade está intimamente relacionado com a lei de conservação, pois ao homem 

cabe o dever de assegurar a vida do corpo com os bens necessários. Os bens materiais, por outro 

lado, são multiplicados pela atividade humana, e concentrados em alguns indivíduos que de alguma 

forma se apropriam deles, de maneira legítima ou não. Mas pelo fato de o direito de propriedade 

decorrer da necessidade de conservação, isso não significa que o homem seja concretamente o 

proprietário absoluto dos bens que adquiriu. 

     Os Espíritos superiores insistem que se faz necessário reconhecer que o homem não tem a posse 

real dos bens materiais, mesmo quando a sua atividade laboriosa e organizada foi decisiva para a sua 

criação e multiplicação. É uma tensão dialética que se mantém: todos tem o direito de propriedade, 

mas ninguém tem a posse absoluta dos bens da Terra.  

     Nisso eles são categóricos ao dizer: “Os bens da Terra pertencem a Deus...” Primeiro porque as 

condições primárias para a aquisição e manutenção de todo e qualquer bem são dadas por Deus; 

segundo porque há também a ação da providência divina na história que reúne as circunstâncias 

aparentemente mais fortuitas para que surja os meios propícios a aquisição de algum bem; terceiro 

porque os dons do Espírito são dados por Deus e sem eles o homem não pode multiplicar os bens da 

Terra.  

     Em algum momento da vida do Espírito, todos são chamados a viver na abundância de bens 

materiais, pois esta é uma circunstância reencarnatória específica onde se prova o Espírito na luta por 

determinadas virtudes, por isso a riqueza não é exclusivamente um merecimento, mas sempre um 

meio de progresso espiritual.  

     Um dos maiores excitantes do egoísmo são as riquezas e é por isso que Jesus assiná-la que 

dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O Espiritismo, combatendo o egoísmo em todas as 

suas facetas, destaca que se faz necessário que o homem sinta no fundo de seu coração que há um 

Deus todo-poderoso de bondade infinita, mas também de infinita justiça, e que assim pedirá conta de 

todos os atos, inclusive a forma como foi utilizada a riqueza, seja herdada ou adquirida pelo trabalho.  

     Portanto, perante Deus, o homem é apenas um administrador dos bens da Terra, ele só tem uma 

posse temporária, aparente:  

     “Os bens da Terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o 

usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem 



propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge 

àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la.” 

     Desse modo, nem mesmo o próprio esforço confere o direito ao homem de usar egoisticamente, 

irresponsavelmente, levianamente os bens que adquiriu. Ele o pode fazer em virtude de seu livre-

arbítrio, mas não conseguirá escapar da justiça de Deus, que exige o uso digno, inteligente e 

caritativo da riqueza; se esta de fato fosse sua, não precisaria prestar contas, porém é o contrário que 

ocorre na ordem espiritual do mundo.  

     Todavia, forçoso é dizer que a legítima propriedade privada só é relativizada perante Deus, o qual 

possui todas as coisas e as direciona livremente segundo seus desígnios superiores. Para o homem, o 

problema é de caráter unicamente moral, o que importa é o uso moral que ele fará dos bens dos quais 

desfruta. Portanto, no Espiritismo não há nenhuma tendência política que vise exaltar um modelo de 

sociedade onde o Estado seja onipresente na vida dos indivíduos, regulando os menores atos da vida 

privada e tercerizando o esforço moral que depende de cada um para realizar o bem em si mesmo e 

com aqueles com quem convive.  

    O Espiritismo exalta sim a liberdade do Espírito e conclama a todos os homens a vivê-la em sua 

plenitude, adorando a Deus e cumprindo os sublimes deveres de consciência.  
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