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     Quando o Espírito encarnado se encontra sob a prova da riqueza, o que lhe compete fazer? Qual o 

principal destino que ele deve dar à riqueza?  

     Antes de mais nada, para o emprego digno da riqueza, ele deve se libertar do jugo das paixões 

inferiores e ter, como centro da sua vida interior, a adoração a Deus. Isso se traduz na seguinte 

pergunta que se pode fazer ante a própria consciência: a quem se quer agradar, a si mesmo, o homem 

carnal, ou a Deus, o único proprietário absoluto de todos os bens? 

     Talvez é somente na prova da riqueza que o homem pode demonstrar com evidente contundência 

que ele está a serviço de Deus, pois com ela os meios de satisfazer as vaidades e as paixões mais 

mesquinhas são abundantes, mas se ele ama a Deus, então o servirá, empregando digna, nobre e 

elevadamente a riqueza, a benefício de seus irmãos. É a melhor prova que prestará perante a 

consciência, pois demonstra que Deus está acima de todas as coisas, mesmo quando tudo se lhe 

favorece.  

     Então quando Deus é de fato o centro da vida interior e está acima de todas as paixões inferiores e 

ambições terrenas, o objetivo não é a concentração egoística, mas a aplicação sábia, previdente e 

caritativa da riqueza: 

     “(...)Rico!... dá do que te sobra; faze mais: dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que 

necessitas ainda é supérfluo; mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te 

engane; vai às origens do mal. Alivia, primeiro; em seguida, informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, 

mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola.” 

     O mero ato da esmola comumente não exige muito esforço e sempre está envolto numa grande 

indiferença. No entanto, a postura que se reclama é inteiramente outra, pois dar com sabedoria 

necessita de uma compenetração, de um exame dedicado e, acima de tudo, tem por objetivo criar 

meios de superação real da situação precária.  

     Tudo isso demonstra que o rico tem uma missão de grande relevância perante a sociedade em que 

está inserido; que ele pode traçar um largo caminho de caridade, que está muito além da mera 

esmola; que com a inteligência e as virtudes do coração ele é chamado por Deus a multiplicar os 

bens da Terra a benefício de todos.  Talvez seja a prova mais difícil de todas, pois o nível de 

devotamento e abnegação é extremamente alto:  



     “(...)Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do 

próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros: a das 

boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da 

instrução; derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão.” 

 

Referência: 

Emprego da fortuna, item 11, Instruções dos Espíritos. Não se pode servir a Deus e a Mamon, cap. 

16. O evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec.  


