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     Entre os que formam alguma ideia do Espiritismo, inclusive no meio acadêmico, não é difícil 

encontrar os que propagam que sua moral, de certo modo, sempre dependerá da miséria e da pobreza 

no mundo, uma vez que a caridade é o seu fundamento e ela só pode ser exercida onde houver os 

necessitados. A pobreza então seria uma espécie de contexto indispensável para a salvação do 

Espírito.  

     Claro que esta é uma visão muito limitada da moral espírita e do conceito de caridade. O mal não 

precisa existir necessariamente para que o bem possa se manifestar entre os homens, e a assistência 

material é apenas um aspecto, um detalhe das possibilidades da caridade.  

     Ao contrário dessa visão estreita, encontra-se facilmente nos textos doutrinários instruções sobre a 

importância da riqueza como elemento de progresso, a necessidade mesmo imperiosa de multiplicá-

la, de se gerar mais riqueza e que a figura do rico, como aquele que detém e concentra a riqueza, não 

é um mau em si mesmo e que a sua livre iniciativa é extremamente importante para o bem-estar 

geral.  

     Assim, a riqueza está incluída dentro do paradigma de evolução espiritual do homem encarnado, 

ao passo que o mero assistencialismo, posto que necessário, precisa ser de fato superado, dando lugar 

ao trabalho digno onde cada um pode mais decididamente conquistar os bens do Espírito, uma vez 

que o trabalho é a condição do progresso material e espiritual.  

     O que ocorre, então, é uma exortação ao rico, por parte dos Espíritos superiores, para o reto 

cumprimento de seu dever em face da situação em que se encontra, pois, antes de mais nada, o 

homem é o depositário de Deus:  

     “Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida 

severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio.” 

     Para tão importante missão, o rico não teria na caridade o melhor meio para se prevenir contra o 

mau uso da riqueza? E ela não seria, em primeira instância, a prática do desinteresse, da abnegação e 

do devotamento? Quando se tem a Deus como verdadeiro senhor, a riqueza é um poderoso meio de 

progresso espiritual.  

     Portanto, a caridade, devidamente entendida e exercida, leva o homem a combater a miséria para 

além do assistencialismo, se ela já fosse uma realidade no coração de muitos, a miséria nem sequer 

surgiria, pois o problema não está na concentração da riqueza por parte de uma minoria, mas sim no 



estado de inferioridade moral que tipifica boa parte da classe abastada. É a caridade de fato que pode 

melhorar moralmente o homem e, por consequência, fazer surgir uma perene justiça social. Importa 

pois que os que detém as riquezas temporariamente na Terra se tornem uma classe moralmente 

elevada e esclarecida sobre sua missão perante Deus:  

     “(...)Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão 

das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem 

executar. Nem, pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria 

de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do 

homem, facultando-lhe dizer, altivo, que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A 

riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar 

ao seu derredor.” 

     Assim, em face da ordem espiritual do mundo, os ricos são os depositários de Deus, devem 

combater e, antes, prevenir a miséria; com sua livre iniciativa, devem aplicar o dinheiro na geração 

de trabalhos dignos de toda sorte, estimulando as atividades que desenvolvem as faculdades 

espirituais e contribuindo poderosamente para que se espalhe o conforto e bem-estar também 

materiais.  

     Portanto, a busca da salvação da alma não precisa de um contexto de miséria, de um cortejo de 

necessitados para que a caridade possa ser exercida. A única condição do progresso efetivo do 

Espírito encarnado é o trabalho, o que também significa dizer que é necessário converter a esmola 

em salário: 

     “(...) Dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de 

que aquele que recebe dela não se envergonhe.” 
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